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ঞ 
উগ্সগ -পত্র। 

এই “নবীন ধানের অঞ্জরী' মদীয়াগ্রজ 

বরণীয়__ 
জ্ীশ্রীঅভয় চরণ মুখোপাধ্যায়ের শ্রীচরণ কমলে সমর্পিত 
হইল । 

ইনি ১৮৯৬ খুঃ অন্দে জন্মগ্রহণ করেন । ১৯১৩।১৫ খুঃ 
সনে কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা! ও আই, এস্, সি 
পরীক্ষায় বৃত্তি পান ও ইং ১৯১৫-১৬ খ্বঃ কলিকাতা স্কটিশচাঙ্জ 
কলেজের চতুর্থ বাষিক শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় পরলোক গমন 
করেন । ইগার সহপাঠীদের অন্যতম ভেদিয়া ব্বাসী ( অধুন! 
বধমান নিবাসী ) বধমানের উকিল শ্ররীমুক্ত কুমারীশচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় এম, এ, নি, এল । 

নয়ন সম্মুখে তুমি নাই । 
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাই। 

মনে পড়ে বাল্যকালে যখন ০ 521] 207 1020115521 10280ত 
£০ 009' এই কবিতাটি পড়িতাম, তখনই আপনার বিস্ময়কর 
প্রতিতা-ছ্যতি আমাকে অলক্ষ্যে চালিত করিত । আজিও আপনার 
স্বতি-বিজড়িত পাঠ্য পুস্তক “শকুস্তল!' পাঠ কন্সি, আর সে অঙ্নি 
বলিয়া উঠে সাস্তনার সুরে__ 

খ্বপ্ে। হু মায়া হব মতিভ্রমে! হ্থ 
ক্রিষ্টং হু তাবৎ ফলমেব পুণ্যং । 
অসঙ্গিবৃত্তৌ তদতীতমেতে 
মনোরথা নাম তটপ্রপাতাঃ ॥ € “শকুস্তল।-_-৬ঠ অঙ্ক ) 

“ধরার ধুলায় থাকি ম্মরণের আবরণে মরণেরে বন্ধে রাখে 
গাকি” । সেইজন্য বিয়োগাস্ত নাটকই মাধুরী-যাখানো । আঞে মধুর 
য়ে উঠে, কেননা সে ছুঃখের প্রদীপে দিব্যঙ্থ্যতি দেক্স £-- 

57011020998 01 22595937720 593 731 2258 
51215 8 ত্08130 ৮1252 1 2 2025 02 1535 00%:0205 
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ইতি 

আপনার স্েছের 
_ অন্ুজ-_ 

কৃতজ্ঞতা ক্ীক্চার পত ৪- 

সববাগ্রে আমি সমগ্র বধম!ন জেলাবাসীর নিকট কুতজ্ঞ । 

তণ্পরে এই অসামান্য কাজের গুরুভার যিনি আমার 

উপর অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই মাননীয় শ্রীৰলাই দেবশম্ম'কে 

আমার আস্তরিক ভক্তি নিবেদন করি । আমাকে ধাহারা এই 

পুস্ডিকা লেখার জন্য পুস্তক দিয়া সাহায্য করেন__বথ।! 

শ্রীবিনয়কঞ্চ চট্টোপাধ্যায়, বি, এ, বি. টি, শ্রীকৃষ্চকিশোর 

দত্ত, বি. এ, গ্রীমজিতকুমার চৌসুরী, বর্ধমান কালেক্টারীর ও 
“উদয় গ্রন্থাগারের "লাইব্রেরিয়ান দিগকে ও ছ1বর রকৃগুলির অন্য 

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র চৌধুরী, এম, এ মহোদয়কে ধন্যবাদ দিই । 

মুদ্রণ ব্যাপারে সাহায্য করার জ্বন্ত বহিলাপাঁভার শ্রীসত্যনারায়ণ 
দাস, বর্ধমান প্রেসের অধ্যক্ষ শ্রীমথুবানাথ ঘোষ, বি, এ ও. 
পুলিম। প্রেসের কণ্ম-সচিব /ভ্ত্রীমানন্দগেপাল চৌধুরী মহাশয়-. 

দিগকে অপেষ ধন্যবাদ দিই । ক 28 
বঞ্ধমান (বহিলাপাড়া ).. ; ইতি বিনীত-- 

81৮8৬ মা .. শাগ্রন্তকাতি 0 



ভূর্মিকা (5) 
যবানিকা অপনয়ন । 

পৃথিবী সলিলং তেজো বায়ুরাকাশ এব চ। 
সুর্যযাচন্দ্রমসৌ সোমযাজীত্যষ্ট মূর্তয়ঃ ॥ __মু' 

গ্রস্থারস্তে আমাদের চিরস্তন সংস্কার বশে পরমেশ্বর অষ্ট 

সৃত্তিকে প্রণাম করি । গ্রন্থ-রচনাকে মহাযজ্ঞ মনে করিয়া এই 
“ইতিকথা” পাওকদের করকমলে সবিনয়ে উপস্থাপনা করিতেছি, 

যদিও ইহা আমার মত অন্প-বোধশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির 

পক্ষে উপহাস্তাম্পদ-_-তবুও মহাকবি কালিদাসের নিষ্নোক্তি স্মরণ 

আমার হৃদয়ে আলোক সম্প।ত করুক ও বলদান করুক-_এই 
কামনা! করি । শব্দ-বিন্তাল যেন সফল হয়, কারণ “বাক 

বৈ-ব্রন্ম'__ব। শব্দ (1515,57০) ম্যাজিক ব। চিন্ত জগতের “সোনার 

কাঠি”,_ইতিকথার “কথা” গুলি যেন চিত্তে সেই 'সতা-ধর্ম্মের” 
প্রতি সকলকে আকৃষ্ট করে । 

“হিরন্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্তাপিহিতং মুখম্। 
তত্তে পুষন্নপাবৃণু সত্য-ধন্ম্মায় দুষ্টয়ে ॥”৮ (উপনিষদ ) 

মহাকবি কালিদাসের উক্তি-_ (রখ বংশং ১ম সর্গ2) 
বাগর্থাবিব সম্পৃক্কৌ বাগর্থ-প্রতিপত্তয়ে । 
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পাব্বতী-পরমেশ্বরৌ ॥ ১ 
কঃ স্ধ্য-প্রভরবো বংশঃ ক চাল্পবিষয়1 মতিঃ | 

তিতীুছুন্তরং মোহাহডুপেনাশ্মি সাগরম্ ॥ ২ 

বঙ্গ অনুবাদ £--আমি শব্দ ও অর্থের সম্যক জ্ঞানের নিমিত্ত শব্দ 
ও অর্থের ভ্তায় নিত্য-সত্বন্ধা জগতের মাতাপিতা-ম্বর্ূপ পার্বতী 
পরমেশ্বরের বন্দন। করি 1]. ৫১) 

কোথায় বা! কুর্ধ্য সম্ভৃত বংশ,.আর কোথায় বা আমার অক্স-বোধ- 
শৃক্তি. সম্পন্ন. বুদ্ধি !, আমি মোহ-বশতঃ ভেলায় আরোহণ করিয়া নস | 
সাগর উত্তীর্ণ হইতে অভিলাবী হুইয়াছি। (২) 



£ »* 4 

মন্দ; কবিশ্ব শঃ প্রাথাঁ গমিষ্যাম্্য পহাস্থাতাম্ ! 

প্রাংশু-লভ্যে ফলে লোভাহুত্বানছরিব বামনঃ ॥ ৩ 

অথবা কৃত-বাগ.্বারে ঘংশেহস্মিন্ পুর্বস্থরিভিঃ ॥ 

মণৌ বজ-সমুৎ্কীর্ণে স্ত্রস্তেবার্তি মে গতিঃ॥ ৪ 

পাঠকবর্গেন্গ প্রজ্ঞা অংশুদীপ্তিতে আমার মানস সরোবরের 

ভাব-অরবিন্দটির তুলিকা-লিখা-চিত্রের শ্ঠায় উন্মীলন হউক, ইহাই 
আমার কাতর আকুতি । “রোপণ করেছি আশালতা প্রেমবনে 1” 

গ্রীভগবান রক্ষা করুন! জীবনের চূড়াস্ত “গৌরীশঙ্কর” যাত্রীর 

সঙ্গে যেন দেখা হয় । শুন। যায়, এদেশের প্রাচীন খধি-কবিগণ 

সত্যের অন্থধ্যান অস্ত গ্রন্থ রচন1 সমাপ্তি করিয়া দেখিলেন যে 

শ্রোত। নাই, «কে শুনিবে £ কোটি কোটি লোকের মধ্যে হয়ত 

গুটিকতক মাত্র শুনিবে, বুঝিবে ও সত্যকে জীবনে প্রয়োগ 
করিতে চেষ্টা করিবে 1” তথাপি সেই খধিবৃন্দ এই আত্মদর্শনের 

“ধত” বার্তা টক. উচ্ছসিত-কণ্ঠে উদ্ধাবাহু হইয়া নাচিয়। 
নাচিয়াই গাহিতেন £ 

*উদ্ধবাভ বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিচ্ছণোতি মে। 

দীর্ঘং স্বপ্ীমিদং বিদ্ধি দীর্ঘং বা চিত্ত-বিভ্রমম্ 0৮ 

খধষিগণের এই আদরশ আমার নিরাশায় আলো হউক । 
( বাণীমন্দির__পুষ্ঠা ২৫৬ ) 

আমি মূঢ় হইয়াও কবি কুলের যশঃ প্রার্থনা করিতেছি সৃতরাং 

লোস্ত-বশতঃ উন্নত পুরুব লভ্য ফল গ্রহণার্থ উত্তোলিত বাহু বামন যেক্দপ 
উপহান্তাস্পদ হয়, আমাকেও সেইরূপ উপহসিত হইতে হইবে । €৩) 

অথবা স্বত্র যেমন বজ দ্বারা কুতচ্ছিদ্র রত্মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ 
করিতে সমর্থ হয়, আমিও সেইব্প প্রাচীন পণ্তিতগণ প্রণীত বাক্য-ন্ধপ- 
ঘার দিয়া এই রঘুবংশে প্রবেশ করিতে সমর্থহইব | ৫৪) 
অত্র প্রসঙ্গে তুলনীয় শ্লোক-_ 

শব্দরূপং যদখিলং ধত্তে সর্বন্ত বল্লতা | 
অর্থরূপং যদখিলং ধন্তে মুদ্ধেন্দু-শেখরঃ ৪ 

€ বাণীমন্বির--১২৬ পৃষ্ঠা ) 



. [৬৮ 
“নিরবধি অয়ং কালঃ বিগুলা চ পৃথী2” এই কবি বাণী 

আশ্বাস দান করুক । ভবানী মন্দিরের “মা ভবানী'কে শতকোটি 

প্রণাম করিয়া সন্ন্যাসী সত্যানন্দের ভ্যায় আবার প্রার্থনা করি -_ 

“| ভবানী ! আমার মনস্কামনা কি সিক্গ হইবে না!” 

ভুমিকা (২) / 

কলোহার্্া / 

কথায় আছে “কালের রাজা ভবিষ্যৎ __ “উদ্ভবশ্চ 

ভবিষ্যতাম্»,--সেই ভবিষ্যতের বা নভেল-নতুনের কথা ন1! বলিয়া 

“পুরাণ'র কথা অবতারণার কারণ জানার কৌতুহল জাগ। মাহৃষের 
স্বাভাবিক ধর্ম । এই আশঙ্কার উত্তরে বলা যায় ঘষে “ভবিষ্যৎকে 

ডেকে এনে দিয়ে ভ্রেত-গতিতে. “আজ” চলে যাচ্ছে “কাল? এর 

অন্দরে । “আশ”-তরু শ্রখ-হুঃথ ফুল-ফল ঝরিয়ে স্মৃতি” বীজে 

লুকিয়ে যাচ্ছে । বীজ অঙ্কুর হয়ে আবার গাছকে ডেকে দিচ্ছে ; 
সেও আবার মন-কাড়া ফুল-ফলের ইন্দ্রধন্থু হয়ে কোথায় তলিয়ে 
চলেছে ৪ স্বভঃবের (নয়ম বশে £-- 

'ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি-স্থয়তে সচরাচরম্। 

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদৃবিপরিবর্ততে ॥” গীতা--৯-১০ 

কালের স্থপতি ও প্রকৃতির নিয়ম। পৃথিবী মহাকালের 
হাতের লাটাই,. পাক ঘ্বুরছে, দিন হচ্ছে, আবার পাক দিল, 
রাত্রি এলো।-_সন্ধ্যাকে সঙ্গে নিয়ে, শাখ বাজিয়ে, প্রদীপ হাতে 

করে । উষা এ দিকে আড়ি পাতলে। ; এই ঘুরপাক বেশ 

মজার । এই দোল খাওয়ার মজা লেগে গেল, লোকে এর 
লাঙ রাখলে “কাল” । সাত-পাক ঘোর] লাটাই এর নাম হ'ল 
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সপ্তাহ, আরো বেশী ঘোরার নাম দিল পক্ষ, মাস, অয়ণ, বৎসর, 

যুগ, মহা-যুগ এই সব। কবে এই গণনার সুর হ'ল-__ আর 

কবেই বা এর সারা, কে বলবে? হঠাৎ বায়স্কোপের ছরির 

রীল খুলে ধরলে মানুষের চোখের পটে-__ 4411 61) ৪০87)6৪ 
(06: 01025 9%70021718 17৮58059917) 01009 ৮৮ 005 0025 

81775100990: 551810. 01507060 2170 56855000067 ৮/201) 

0031010 00১05 11977 25৭13051005 87731092891 হও 5 

ড০911001 ৮000১220317 71700117111 771 1)1701557- 55) 

এ ও সেই গীতার কথা “ব্যক্তমধ্যানি ভারত” ( গীতা 
২-২৮ ) হঠাৎ মানুষ এই ঘুরপাক্ গণনার হিসাব তৈরী কনতে 
বলো গণিত আছচাধ্য ; আর ঘুরপাক” দেখতে দেখতে ভাবুকের 

“ভাব” ধরে গেলো ; সে দেখতে লাগলো 'রাসলীল।' ; ভাক্কর- 

কৃষ্ণের পাশে রাধারাণী-ধরণী অন্বাধা আদি সাতাশটি সখীসহ 

অন্তরীক্ষে লীল! করছেন ;-_-আর একদল দেখলে -__-“শ্বেতকায় 

দিবস” শিবের বুকে “কালো রাত্রি শক্তি-কালীর নৃত্য ; অন্য 

জনেরা বললে “স্ৃধ্য পুরুষ *(চ) আর উষাময়ী বনুমতী, [ আর 
দেবী 70799 (059170%0%তৈ বলে )-1৮701) ] ১ এই আর 

নক্ষত্রে স্ুর্য্যাবস্থানে আর্র-দেবী খতুমতী হন; বেদের খধিরা। 

বললেন একে প্রণব ওকার “৫ মৈ বচনেো। মে এক অক্ষর 

অর্থাৎ ওক্কার হু 1” গিরামন্মোকমক্ষরং_ গীতা-_ ১০১৪ ) বা 

ভূঃ (অগ্নি বা পুথিবী ), ভুবঃ বোয়ু) ম্বঃ (সূর্ধ্য ), ও (অউম, 

অগ্নি বায়ু মিত্র ) দার্শনিক গীতাকার খষি বললেন 2-- 

“মম যোনির্মতব্রক্ম তস্মিন গর্ভং দধাম্যহম্ । 
সম্ভবঃ সর্বভুতানাম্ ততো! ভবতি ভারত | 

সর্ব-যোনিষু কৌন্তেয় মুর্তঁয়ঃ সম্ভবস্তি যাঃ। 
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥”? 

গীতা_-১৪-_ ৩/৪ 

*(চ) “জ্যোতিযাং রবিরংশুমান্ 1৮ €:০6 1615০ হিওিতাহে 
(১76৩0 22৫ 15020072068 হি 20০67 2588170 00118 

5123055 ] শীতা--১০/১১ । 
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অন ৮0085070006 14610 10903 ভে প্তাড৩৪) আকরদেহ" 

ইন্দ্রিয়াধার € মাতজ: 1৮৮5 0 10৮1৭ 1006691% ) 

প্রকৃতি ; এ যেঝ: কুন আত ভাব সুধম1--শৃষমাক্, আধার কুন্ুম 

(15051 আর 9 ৮7৮)) অব্যক্ত ভবিষ্যংকে ডেকে আনে এই 
অব্যক্ত অতীত”, অতীতই' 'ভৰি' উদগাতা' (02 10956), 

01. 813117691208010 23. 0115» 020909588 01 1809, 

চ১ 55 405906, 9)0, 55) 

অতীত বেদ" সেইজন্য 'সনা'তন'_আজও বলেন £-- 

অগ্রিমীলে পুরোহিতম্ 

যন দেব'মৃত্িজম্, 
হোভারম্রতব-ধাতমগ্ন। 

খাক্ত-বেদ (আগ), 
সেই জন্যই অতীতেন্ব'এত করা । 

শীতের মূজন: সেইখ্গনে। যেখানে সে মরিক্পা' রস''অনঙ্গ' 

হয ভুনা কুল্ুমাকররী 1” ফোধিক্ষ ডাকা, ফু দেশলা 

বসন্তনকেডেকেো'ালে, সঙ্গে আলে" 'রিতি-তিতীষ” মলয় আর? 
“রতি' দেবী । অতীতও নিজে মরিয়া তাহার ধ্বংস-সপেক্ষ' 
উপন্ম'ভবিঃ"বা “অগাগাত' বিধাতার: শিরেনকনক-মুক্চু্ট' পরাইয়া 
দেক্স+-.; এই+জত্চইত “আভীতো ক এতজঘগান । (ক) 

(ক) 0০£$--কবির কথায়-_ 

একদিন এই পথে চলে ছিলে আমাদের পাশে। 

বক্ষ তব ছুলিত নিশ্বাসে,. 

অঙ্গে অঙ্গে প্রাশ তবঃ 

কত গানে ' কত নাচে 
রচিয়াছ" | 

আপনার ছন্দ'নব নব --| [বিশ্ব কবি 
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আমর! সাধারণ বুদ্ধির লোক ; সামান্য জিনিষে অসাধার- 
ণত্ব দেখার বিদ্তা-কৌশল জান। নাই--এই হেতু ভাবি চি 
হল ভুল ।” . কবির কথায় £-- 

তোমায় কি গিয়েছিন্ন ভুলে; 
তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে, 

তাই ভুল । 
অন্য-মনে চলি পথে. ভুলিনে কি ফুল 

ভুলিনে কি তারা, 
তবুও তাহারা 

প্রাণের নিশ্বাস বায়ু করে স্থমধুর, 

ভুলের শুম্তত। মাঝে ভরি দেয় সর । 

যুগধারানুযায়ী ভব্'র কথা না বলে “ডুত" এর গাঁথ। রচনায় ব্যস্ত 

হয়ে পড়েছি ; এ যে চারণের চাকরী ! এ আবার কেমন ধারা! 

সবই যেন কবীরের উলটে বাশীর সুরে (*) হেয়ালি ধাচের ; 
যুগের তালে তাপে এও কি তাল রাখতে পারবে £ | 

হা। এতসেভুলনয়। এই ভুল যেমন উদয়-অস্ত-হীন 
রুণ-তদবের উদয়াস্ত দেখার মায়া ; ধরণীর আবর্তনে নর্তনে যে 

অরুণের কোন বিকার হয় না--সে কি সহজে ভাষায় বোঝান 

যায়। 

'কালোহর্মি-_-মহাকাল যিনি, তাকে আবার “কাল' বলে 
ভাগ করে কে? ভবিষ্যৎ-বর্তমান কুঁড়ি-ফুল; ঝরে গিয়ে 

অতীতের অন্দরে চলে যায়। অতীত ত ভবিষ্যৎ বর্তমানের 

বিশ্রাম স্থল । "রাত্রি যেমন লুকিয়ে রাখে আলোর প্রার্থনাই*-_ 
তেমনি ভূত “ভবি'কে আনার জন্য তপস্যা করে । 

বিশ্বভালে রেখে তাল 
সেযষে আজ হলো কত কাল। 

এ জীবনে আমার ভবনে 

রর কত সত্য ছিলে । 
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অতীত--এই কারণে হঃখ করতে মানা করে বলে “কেদোনা । 
আমাদের কষ্ট হবে । তোমাতেই আমরা বেঁচে আছি--.আর 
খ[কবও । 1) 5৮ 9৮93০ 51599 9০90363 6০ 23 10 

9০00০26১990 69৯25 59008030106 7০০ 0109 

92%1)80806 03 1৮131)5 ০০০০০৩০০০-০০$৮০ 9108075 00]5 12 

০০ 19০91190189) 006 29০ 9 হে 09119100  61)80 

০৮. [9£7963 0৮৮0 2101)9. 0০900 079১» **০**০০০০০ 15 
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'অতীত'- রূপ 'শব'-দাধনঃর প্রয়োজন, বোখ করে।। এইজন্/ই 
তিনি “এষা” । জয়তু “ইন্ড্ু 

বর্ধমান | বিনীত গ্রন্থকার 
১৭1৩1৫৫. শীসতাকিকর মৃখোপাধ7াম । 
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বছমানের উতিভ্ঙ্গ 
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(705 1051751)1157505 )  অসস্তোষই উন্নতির সোপান । 

হচন।।  ইংরাজ লিখিত ইতিহাস পাঠে তৃপ্তি না হওয়ায় 
এই অসাধ্য সাধন সংকল্প । যিনি এই প্রবৃত্তি দিয়াছেন তিনিই 
ইহা পুর্ণ করুন । 

ইতিহাস লেখার পক্ষপাতিত্ব সকল জাতির উপরেই পড়ে । 
এই জন্য ইতিহাস সত্য ও বাস্তব রাজ্য ত্যাগ করিয়া কল্পিত 
কল্প-লোকেই বিচরণ করে । এই দোষ-ছষ্টতা এখনকার যুগের 

ইতিহাসে বর্তমান । *(গ) (প্রফেসর প্রাটের উক্তি পড়ে দেখুন) । 

ভারতের ইতিহাস আধুনিক যুগের ইংরাজ সম্পাদিত ভারতে 

** (গ) 15075 5০০ 806 65115 ৮0 2০০25০7 হজ 
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ইংরাজি সংবাদপত্রেরও বৃহত্তর সংস্করণ । তাহাতে কেবল 

ইংরাজের কথা, ইংরাজের গাঁথা, তাহাদের ধর্ম, তাহাদের কর্ম্ম, 
তাহাদের নম্মন ; তাহাদের গৌরব, তাহাদেরই সৌরভ ; তাহাদের 

পদোন্নতি নিয়োগ এ বদলি ; এক কথায় “হোমের' খবরে ভরা । 
পোলো, ক্রিকেট, হকি, ফুটবল, ঘোড়দৌড়, বল-ডান্স 
' নর-নারী ন্বৃত্যু ) থিয়েটার, অভিনয়, বায়স্কোপ, ছবিঘর, বিবাহ, 

প্রণয় কাহিনী, জন্ম-মৃত্যু বড় জোর একটু নেটিভ প্রজাদলনের 

বীরত্ব ব্যপ্তরনা। ইহাতে আছে ভারতসতী € বন্দিনী সীতা! ) 

আর তাহার বীর ভারতপতি ( লঙ্কার রাবণ )। ভারতমাতার 
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জাতীয়তা বোধ সামাজিক অর্থনৈতিক, নৈতিক উন্নতি খা 
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অবনতির কোন সংবাদই তাহাদের মন আকধণ করে না। 

কেন না তাহারা নেটিভ ( কাল! আদমী ) ইণ্ডিয়া-মেন (ভারতে 
বাসিন্দা সাহেব তনয়। মনে হয় এ যেন নায়ক-বিহীন নাটক 

(721৮5 ১ 17700180 ৯610006 বু27716.) ভারতীয়দের 

মলিন মুখ. মলিন বেশ-বিহ্যাস, অন্নাভাব, ছুঃখদৈহ্য, হাসি খুশির 

কোন বালাই নাই ; কিন্তু তাহাদের বুকের রক্তে মেম বিবিদের 

ঠোটের “লিপ্টিক” বা আলতা রং হয়। কি অপুর্ব জেতৃ 

মনোভাব ! মানবিকতা ! সভ্যতা ! 

ভারতের ইতিহাস এই আদর্শের অনুবৃত্তি। কুঈচত্রী 

কোম্পানী ইংরাজের শুভ পদার্পণ হইতে এই প্রভাব উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল কিন্তু চোখের পাতা খুলিলেই পাওয়া যায় যে 

ভাহারা আসিবার আগে ভারতের যে সত্বা ছিল (খ) আজও 

ভাহা আছে-_তবে একটু বিক্ষিপ্ত ; কারণ আমাদের কৌতুহলী- 
বৃন্তিও এখানে কিছুকাল ঘোমটা টানিষ্া' ছিল সত্য, তবে ইহার 
হিসাব জানিবার কোন রকম তাগিদ মনের কোণে একেবারে স্থান 

পায় নাই তাহ] নয়। সেই কারণে দেখিতে পাওয়া যায় 

যে- কত বিকৃত, বিকলাঙ্গ, এমন কি অলীক সংবাদ ইতিহাসে 

“পরিবেশন করা হইয়াছে ; যেমন ছত্রপতি শিবাজী একজন দক্থ্য-_ 

খুঃ অন্দের মধ্যে মাত্র বরোদার গাইকোয়ার] সাহাজি রাও এর নাম 

উল্লেখ দেখ! যায় মাত্র । 

(খ) ৬০০৪ 29017. 2, 16 ৬116120558711558 ডিশ 

€320-455 &১10.--081955 ও250885-) 
কথ) 10519391016 2 22120002012 5-0301012 ০251082৩ 
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%% (চ) লাট ক্লাইব পলাশী যুদ্ধের একজন দিখিজয়ী বীর । 
ছেলেদের পড়ান হইত 41061570903 ০02] 20 [0058 এই 

সৰ হইতে দেখা যায় যে পরাধীন বিজিত জাতির ইতিহাস 

সভ্যতাভিমানী জেতজাতির হস্তে কিরূপ লাঞ্ছিত হয় । 

কুধী গ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সর্বব প্রথমে এই বিষয়ে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সাহুপী ও অগ্রণী হন। স্ভাহার এই সত্য 
তথ্য অনুসন্ধানী বৃত্তিই তাহাকে অনেকগুলি গ্রম্থ রচনা! করায়। 

সেই গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে ছুই খানি উজ্জ্বল ও জ্বলস্ত দৃষ্টাস্ত যথা 
(1) 17015, 17051 28715 3116151) 13015, ও (2) 17515. 01051 

07০ ৬/7০00112) £৯৪০ ( বূটিশ শাসনের প্রথম যুগের কথা ও 

ভিক্টোরিয়া যুগের ভারত )1 তাহার সঙ্গেই শ্রীবস্কিমচন্দ্ 
চট্টোপাধ্যায় "বন্দে মাতরম্* মন্ত্দ্রষ্টা খধষি-_তীাহার অমর মানসী 

“আনন্দ-মঠ” বা ১১৭৬ সালের ( ১৭৭০ খুঃ ) বিখ্যাত ছিয়াত্তরের 

মন্বসম্তরের ভীষণ অথচ মনোজন্ত চিত্রাঙ্কন করেন । এই সময়ে 

তাহাদের সম-সাময়িক শ্রীদীনবন্ধু মিত্র ও তাহার নাটক 
'নীল-দর্গণে' সাহেব-লোকের সভ্যতার উল্টা পিঠ বা বধপ 

উদ্ঘাটন করেন। তাহাতে দেখি যে কি ভীষণ রাজ অত্যাচার, 

(03911101528 15) 1950 206 ৮০6 0০00৩ 12000 ০3013601,0৩) 19217512039 

[যা ড0৩) (টে ৪৮ ৬/০1৩ 118)191% 2১০)-৩৩৫, 

(০৪18 267018--15. হত 1, 18) 

(5) 51508 -€ ৬১ ঠা 05 25856085425) 

72805 118 ০1 ৭1৮৪01-555531 ৬200 আজ 0০5 3515272১১29, 

70527 01067261018 ঠয়ে 2 9205881] ৮৮৪9 ৪ ৪ 9100৩770108 হতে 

3118০2৮- 

কিন্ত ধনি 01৩22 120:925655 দিগকে [87505 বা 

পর্ভগীজদের জলদস্যু “এই আপ্য! দিয়াছেন । ইহার! ছেলে-ধর! ব। 

আলীতদাস ব্যবস|] কৰিত । 



[ € এ 

সাহেব কর্তৃক কত-না ভারতীয় নর-নারী নিগ্রহ, দরিদ্র কৃষক 

শোষণে প্রজার চরম ছুরবস্থা, সাহেবদের বিরুদ্ধপক্ষের লোকেদের 
কি অশেষ ছর্গতি ! শ্রী নেহেরু ও এ বিষয়ে বলেন এমন কি 
ব্রিটিশ যুগের কাহিনী ও বিকৃত, অতীতের কথা ত দূরে | &।.. 

এই কিছু দিন আগে ইংরাজগণ বিদেশী পর্যাটক আনাইয়। 

ভারতের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য চালাইবার কত ছলা-কল", 
কল-কৌশল ও প্রয়াস-প্রচেষ্টাই না করিয়াছিল । সেদিনকার 

মেয়ো-পিলচার সন্তা সমাচার বা মেয়ো বিবির 1০৮75? 

[7৭18 ভারতমাতার কথা 'মনেকেই জানেন । উপযুক্ত ভক্র 
সাহেব-পরিবারের কন্তা (1) মাতার অলীক নিন্দা তাহারই 

সাজে । ষে মাতা চিরদিনই বন্দনীয়, ধাহার স্তন পানে আর্জিও 

এই কয়দিন আগে তাহার! (সাহেব-রা ) বলদৃপ্ত, তাহার নিন্দা 
বিলাতি ছাপমার্কা সভ্যতাতেই সম্ভবপর- অন্যত্র নহে। এই 
বিষয়ে মহাত্সা! গান্ধী তাহার ১/০৪7৪ 17015 ( তরুণ ভারত ) 

২27 ৬/৪)২ 010৩ 1৯01 86068৩-_- (7510 63581) 

কাশ 1০70৮09৩৩৪৩ 8৩8৪ ০01 1981905 21৩51510৩0 17) ৬/তঠ 788 

8096755] 03০৬6, ৮৮১০৪৩25178 501801650 108108975- ৮ অন্ত 
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পত্রিকায় একটি ন্চিস্তিত মন্তব্য করিতে বাধ্য হন । (১) মেয়ো 
বিবির ছুই ভাব-_স্ুয়ে! আর দুয়ো । ভারতীয়গণ ছুয়ো কিন্ত 

বুটিশ ও তাহাদের শাসন বিষয়ে সুয়ে! | ইহাতে এই মনে হয়-_- 

হয় তাহ।র ভারতাতঙ্ক রোগ আছে, নয় ইংরাজের সহিত গুপ্ত 

স্বীতি আছে। 
কিন্ত এ কথা সত্য যে ভাব্ততীয় সঃস্কতি ও সভ্যতা 

সনাতন-_জলের তিলক নহে, বজ্ঞ তিলক ; ইহা সেই প্রাচীন 

যুগের, যখন এই মেয়ো বিবিদের পুব্ধপুরুষদের দেশ বনজঙ্গলে 
পরিপুর্ণ ছিল, যখন তাহাদের উদ্ধতন পুরুষেরা আফ্রিকার জুলুদের 
মত নর-খাদক ছিল-_যখন তাহ।র। উলঙ্গ আদম ইভ অবস্থায় 

অরণ্যচারী ছিল । ভারতের প্র/কৃবৈদিক যুগে “মহেঞ্জোদারো।” 
ও “হরপ্রার* যে সভ্যত। ছিল-_সে আজ হইবে অন্ততঃ ৬1৭ ছয় 

সাত হাজার বয বা আরও বেশী দিনের কথা ও যাহার বিষয়ে 

পণ্ডিতের] বলেন -- *(১) যে সেই সংস্কৃতিই পশ্চিম এশিয়া 

(০119৬/31) ডে) 311957918557155 ৬/1১০ 102৮৩ 0৩৩ 0০ [850195 (9) 

1/1281551) ৬৮৪৩7৯ ০6 0105 01555 হ২0985910. 810175 এ উহ 
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আলোকিত করে ও সেই সংস্কৃতির ঝণাধারা আজ বৃহৎ নদীক্ষে 
পরিণত । সেই স্থদীর্থ অভীতের সভ্যতা--নৃতন বোতলে 

পুরাতন মধু'র' ম্যায় আজি বর্তমান । ইহা! পশ্চিম এশিয়ায় 

ছড়াইয়া পড়ে । 

চালস ও মেরি বেয়ার্ড এই আমেরিকান এীতিহাসিক যুগল 
ইংরাজ শাসকের একটি স্থন্দর চিত্রাঙ্কন করিয়া্ডেন । তাহার! 
বলেন £-- “এই শাসকবর্গের সম্বল অত্যন্ত অসভ্য ও নিষ্ঠর দণ্ড- 
বিধি। তাহার! সংকীর্ণচেত! ও কুশিক্ষিত । তাহাদের দাস ও 
উমেদার পুষ্ট শাসন ও শোষণ যন্ত্রের প্রতি একনিষ্ঠতা । তাহাদের 
স্বভাব শ্রমিকদের ক্রীতদাসের মত হেয় জ্ঞান করা । জন-সাধারণ 

যাহাতে অজ্ঞান অন্ধকারে থাকে তাহাতে তাহাদের প্রবল পিপাসা! । 

তাহাদের আচরণ ও ধর্্মনীতি কলঘষিত। তাহারা জমীদার ও 

আমলা উপাসক। তাহাদের পরধর্ম্মে অসহনশীলত্তা ইত্যাদি 
বব্ধতার নামাস্তর কদর্ধ্য ব্যবহার ।” আধুনিক আ'মরিকা' বন্ধু 

ইংরাজরা আমেরিকার আমিকদের ন্যায্য-শ্রম-লন্ধ অর্থ হইতে 
বঞ্চিত করিতে ও তাহাদিগকে ক্রীতদাস করিতে কত কলা- 
কৌশলই না করিয়াছিল যাহার ফলে ১৭৭৬ খ্বঃ অব্দে আমে- 

রিকানরা ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ! করে ও ইংরাজ 

রানুর করাল-কবল হইতে মুক্তিলাভ করে । *%(1) আমেরিকান- 

দের মত ১৯৪৭ খুঃ অন্দর ১৫ই আগ ভারত ও অভিনব উপায়ে 

স্বাধীনতা লাভ করে, এবং এ দিনটি' প্রতি ভারতবাসীর পুণ্য।হ । 

ব,918. €0 0765 ছি 18020 [১৩100 01 ৪8০ 03 9৪৩৮০ (1) 015 210 
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মহাকালের কি অমোঘ করাল বীতি ! চক্রবৎ পরিবর্তৃপ্তে 
(1715197 7955 10510) আজ তুমি গৌরবের উচ্চ শিখরে, 

__কাল তুমি সেই ঘোর নরককুৃহরে । কন্মেদী ( মহাত্মা ) গাস্কী 
বন্ডলাট আরউইন ও মাউন্টব্যাটেন যেদিন সন্বি করিল সেদিন 
কি মনোহর মনোজ্ঞ দৃশ্তই না হইল । তাহার বর্ণনায় প্রকৃত 
বসজ্ঞ ব্যক্তি অনেক উপমাই না দিবেন । ডাঃ রাসবিহারী 
ঘোষের কথায় বলি এ যেন ( মহাত্ম! গান্ধী ) উজ্জ্বল আলোর 

পাশে (পরস্বাপহারী বড়লাট ) কালো ঝিঝিপোকার মিলন 
(2 | কাব্যের ভাষায় মেঘের কোলে সৌদামিনী । “বন্দে- 

মাতরম” নব-বেদমন্ত্রে ব্রিটিশ অপদেবতা পলাইল। -_ অদ্ভুত 
এক্স মন্ত্রশক্তি! ভারতীয় খধিদের অপুব্ব অবদান ! তাহাদের 
চরণে শতকোটি প্রণাম করি । 

ইতিহাসে ও তাই দেখা যায় কত প্রাচীন 
সম্ভযতার দ্বীপ দেশ কালের অতলতলে ডুবিতেছে, কত নতুনের 
অভ্যুর্থান হইতেছে । ** (1) 

বর্ধমানের ইতিহাসের রেখাচিত্রণ আছে তাহা শুধু রেখা ই, 
পিটারসনের ছবি ত ফোটে নাই মোটেই; ও এই কারণে 

ব্ধান + তাহা আমাদের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে । বর্ধমানের 
(১৯১০__রচিত) কথ! পিটারসন সাহেব লিখিয়াছেন, সেটির 
নাম “বর্ধমান ডিগ্রিক্টু (জেল) গেজেটিয়ার” (রচিত ১৯১০ খুঃ অঃ) 

ক62) ৬৬০ 020 006 185 €০ 5 1159650 58 50 হেত 

1015010 ০০৩6169 ০৬০৩৪) 09 820৩ 0181)79156 7০01৬ টিজত (৯০০58075 

৪৯৬৩৩৫১1৯৬৮ ৩2৩০178৩ /১007558. (0351. 007521৩35 -৮৮ 1906 

(1) চ15০:5 1295 798870৩3089 805622০6506 010 ৪2 

৪৫৩] ৪5৫21551750 05৮11598809 (80126 আজ ০0616 055. 

৪২800151815 8৪১0. ৮18070555 7১৩৮/ 00016888৩88 (0527 1915065, 

(70. 2. ববিতা 55) 
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তাহাতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কিছু কল্পিত বিবরণ পাওয়া 
যায়। তাহাদের অনুমান বর্তমানের বদ্ধমান “গ্রীক ভৌগলিক- 
দের মন্ডে “পার্থীলিস বা পোর্টালিস, শহর । গঙ্গাডি ( গঙ্গা- 
রাটি) রাজার রাজধানী ছিল । আধ্যগণ প্রথমে রাজমহলের 
নিকট দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে যুদ্ধে বাধা পান জয়ী হইলেও, 
সাহারা আদিবাসীদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেন নাই। তাহা 

দিগকে সমাজের নিম্স্তরে স্থান দেন । তাহার! ( ভ্রাবিড়রা ) 
শ্রমিক ও সেবকভূক্ত হয় ও শেষে হিন্দু হইয়া যায় । এই সমস্ত 
আদিম আঁধিবাসীর বংশধরেরা আজিকার অসভ্য 'চুয়ার” 
জাতি বলিয়া খ্যাত । এই জাতির পুর্ববপুরুষ রাজমহলের 
পাব্বত্য জাতি 'সৌরিয়া! মালের, এবং ইহাদের অধস্তন পুরুষ 
“বাঙ্দী' জাতি । ভাগলপুরের মাল্সার পর্বতের প্রাচীন নাম 

'মাল্লাস, এ পার্বত্য অঞ্চলে 'মালের' জাতি বা রাজবংশী 
জাতির বাঁস ছিল । এ বাঙ্দী ও রাজবংশীদের মধ্যে সামাজিক 
বন্ধন ছিল ও আজিও আছে । এই মাল বা বাঙ্দী জাতির রাজ্য 
বীরভূম 'জামিনি-ই-কো” * পর্য্যস্ত বিস্তৃত ছিল । এই রাজ্যের 
বাজধানী বন্ধমান অথবা বিষু্পুরে ছিল | । 

সপ্তম শতাব্দীতে গুপ্তরাজগণ এই জেলা দখল করে । 
৭ম শতাব্দী ইহার নাম হয় “কণ-সৃবরণ । শশাহ্ গুপ্ত 

 গুপ্তবংশ। মগধ রাজ্য আক্রমণ করিয়া বৌদ্ধদের পবিত্র 
বোধিবৃক্ষ বিনষ্ট করে। 

গুপ্ত বংশের পর সেন-বংশ রাজত্ব করে । ইহাদের মধ্যে 

সেন বংশ বল্লাল সেন প্রসিদ্ধ। ইনিই ধাংল। দেশে 

১*--১২ শতক ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ জাতির মধ্যে কৌলিন্ড 

শ্রাথা প্রচজিত করেন । **(1) বাংলা দেশকে-_ঝারেক্দ্র বাগরি, 
কপ পাপ পপ সপ ্পি 2 িিস্সপসপীপাপক আ প পপপপন্প া প শা শর টা বাগ সস পপ পর জিপ ০২ সস স্পেশাল 

* ইহার আধু [ক নাম অজ্ঞাত | 

**.1) ইংবরাজ যুগে কৌলিম্ত প্রথাকে ইংরাজ বন্ধু সদ্ধমান রাজ ও 

বিছ্যাস।গর বহু নিন্দ। করে ও পরে আইন করায়! তাহার আাদ্ধকরে। 
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বঙ্গ ও রাঢ় এই চারি অঞ্চলে বিভক্ত করেন। সেন বংশের 

শেষ রাজা লক্ষণ সেন। ইহার সময়ে €( ১১৯৯ খুঃ) শ্ই 

রাজ্যের পতশ হয়। 

পাঠান রাজ মহম্মদ ঘোরির সেনাপতি বক্তিয়ার খিলজি 

বাংল। দেশ দখল করে। মুসলমানদের ইতিহাসে ১৫৭৪ খুঁঃ 

পাঠান যুগ |] অন্দে বদ্ধমানের লাম উল্লেখ আছে । এ 

১৩--১৬ শতক অন্দে মোগলরা বাংলার স্বাধীন নরপতি 

দাউদ খাকে পরাজিত করিয়া বদ্ধমান দখল করে । 

মোগল ফৌজদার শের আফগান ও কুতবউদ্দিনের বুদ্ধের 

জন্য বদ্ধমান শহর মোঘল ইতিহাসে বিখ্যাত । সম্রাট জাহাঙ্গীর 

মোগল যুগ এ ফৌজদারের বিধব1 বিবিকে নিক (বিবাহ) 
১৬--১৮ শতক করিয়া পাটরাণী (বেগম ) করেন । এই 

পাটরাশীর নতুন নাম হয় নুরজাহান । ১৬২৪ খ্বঃ অব্দে যুবরাজ 
খুর্রাম (পরে সম্রাট শা-জাহান ) বদ্ধমান আক্রমণ করে । 

১৬৯৫ খ্ুঃ অন্দে চিতুয়া-বরদা পরগণার জমীদার শুভা সিং 

পাঠান সর্দার রছিম খাঁর সাহায্যে বিদ্রোহ করিষ। বদ্ধমান 
বর্ধমান জমীদার অধরোধ করে । শুভা সিং বদ্ধমান জমীদার 

বাড়ীর স্ততি কন্যা কুমারী সত্যবত্তীকে বন্দিনী অবস্থায় 
কথা । , বিবাহ প্রস্তাব ছলে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করায় 

কুমারী কর্তৃক নিহত হয়। সং্রাটের প্রপৌত্র আজিম-উ-শান 
রহিম খাকে নিহত করেন । বিদ্রোহ দমন সাঙ্গ হইলে তিনি 

কিন্ত উহার একট! দিক যে ভাল তাহা মিঃ 9০:0570 91795/ ও 

্বীকার করেন ও বলেন-*- -** *** ০০ 
17০ 0৩50৮ 01 পয50251165 23 5302091৩5 0০15607 0538 €০ 70218588 

08830270. -.-১০-,০-০০০৫৯২ ০2 [0৩10121৬ [716006৩777৫ 51943 29 

012 (301777206170121 172৮০]]07 01298 001 8835051)0৩85 00 280৫ 

10001770917, 

€030০9150. 27 ৮০০55 06 [7059 - হিহ81৩% 0৯. 0357, 5৬ ) 
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এই শহরে তিন বৎসর বাস করেন ও এই শহরে জিমা (আজিম) 
মসজিদ নিশ্মাণ করান । 

অজাবতী বা! অজয় নদী ও দামোদর নদের মধ্যবর্তী 
ভুভাগে গোপভ্ম পরগণা ॥ বর্তমান যুগের সেলিমপুর ও সেন- 

ংবদস্তী ও পাহাড়ি পরগণ! ছটি ও ইহার অস্তর্গত ছিল, 
পরন্বতত্ব মুলক ইহার আধুনিক থান! সালানপুর হইতে থানা 

তথ্য। মঙ্গলকোট পর্ধযস্ত বিস্তৃত ছিল । এই পরগণায় 

একজন রাজা ছিল আর্ধ্যসঙ্গী সদ্গোপ বংশের । ইহার নাম 
মহেন্দ্রনাথ বা মাহিন্দি রাজা । রাজধানী অমরারগড় (মানকরের 
নিকট)। ইহারা আর্যদের অন্ুচর হইয়া আসে ও পরে এই 
দ্রাবিড় অধ্যুষিত পরগণা দখলে আনে । এই সদৃগোপেরা 
এখনও পরাক্রাস্ত জাতি । বদ্ধমান জমীদার বংশের ও এই রাজ 
ংশের মধ্যে কন্যা আদানপ্রদানের ফলে উগ্র-ক্ষত্রিয় জাতির 

উদ্ভব । এই সদ্গোপ রাজাদের হুর্গ ছিল ভরতপুর ও কীকসায়। 

বন-বিষুণপুরে বাগ্দী রাজ! ছিল। তাহাদের সহিত সদ্গোপ 
রাজাদের মিত্রতা ছিল । 

১৮ শতকে বগাঁর হাঙ্গাম বনাম স্বাধীনতাকামী ভারত- 

বাসী মারাঠা অভিযান । মুসলমান শাসন নিপাত মানসে বর্গীগিণ 
১৮ শতক-- নবাবের মসনদের ভিত্তি টলাইবার জন্য 

বর্গীর হাঙ্গামা কাটোয়া' পধ্যস্ত অভিযান চালায় । সেই 
সময়ে বদ্ধমানবাসী কিয়ৎ পরিমাণে নির্যাতিত হয় । ইহার 

প্রুতিরোধকল্পে নবাব আলীবদ্ণা খ। কাটোয়া বা কাট?-দ্বীপে 
একটি হুর্গ নিশ্মাণ করে । পরে এই ছূর্গ পলাশীর € নাটকীয় ) 
যুদ্ধে-_* (ক) ইংরাজ অধিকারে আসে । 

পক্(ক) 001১00৩55০6 [0015 03101259180 5150 25০৫ 

পাঠ )) ডা, 21050180251 001500৩5601 20012 ৬৮৪৪ 1506 2 17058180289 

৮0085000581 175 810 ৪5178৩06170 662105-805৩% ০০1৪10 ৪২০ 

001705511 11008% 5১৩০01০6001 58155 0 6156 তিল 096 5022৩ 2780. 
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১৭৬* গৃঃ ১৭৬০ খুঃ অকো ইংরাজ ৰণিকগণ 
ইংক্সাজের চাকল! বদ্ধমান, মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম জেলার 
দেওয়ানি রাজত্ব আদায়ের ভার বা দেওয়ানী প্রাপ্ত হয় ॥ 

ইংরাজদের নাম ছিল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী । ইংরাজগণ 
( চীনারা যাহাদের সামুদ্রিক ভূত 9৪ 01,০55 বলে ) এই 

পিটাসনের দেশ কৌশলে অধিকার করিয়া স্বদেশের উন্নতি 
ভীরুতা-_ কল্পে নতুন ঘোরি বা চেঙ্জিজ খা সাজিল ও 

 সত্য-গোপন লুটপাট চালাইল। তাহার পরিমাণ ৫৭ 
বৎসরে দশ হইতে বিশ কোটি টাকা । ** ১ যাহার ফলে 
হইল (১৭৭১ খ্বঃ। ছিয়ান্তরের মন্বস্তর বা ভীষণ ছুক্তিক্ষ । 

[. ইংরাজ. ভারতের স্বীয় শিল্পকলা যথা __ বয়নশিল্প, 
আয়ুবেরধদ বিষ্ঠা ইত্যাদি প্রাণপণ করিয়া ধ্বংস করিল । দেশ 
00০1০65 ০1 ০৫)১৩৫৪১ 75৩ 03 ১৩০7517£ 50 8০:632১8 09৩ 1১০] ভে 

সর 20059109--7 00118 13802) ৪৪১০ 87321555505 0005 255910.35 ত 

01506 ৪ $€ 5০) 19৩ ০০০০০, নি 

€ ৮০৪7০ 175018 ৮ 2১-1058 হত হি) 

+ক(50) 70127 [15870552১00 13:০0155- 8১05 হাঃ 5০০৩ 
5555 ( 25/৪ ০1 0৮111551500 2820 105০5 0 246--259 ) 

৬৩৮৮ ৪০ ৪6৩7 11751056105 01 29125555 (10851)0 828 

1757 ) 017৩ 7361765] 1১1250৩7৮66. 6০ 2215০ 25170170025 

81750 81১৩ ৩০০৫ 5121762756০ 182৬৩ 1৩৩77 ৯0127090875 62021 87000283, 

7১7০07515 58150৩ 62) ৬৮০1০ 10585279200 210৮৩5602176 17028 
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ইংরাজ বণিকের বাজার হইল । ইহারা ভারতের নতুন স্থলতান 
আলাউদ্দীন খিলজি সাজিল ! *ক্ষ (বি) তাহারই নীতি. শা 
ভারতে প্রয়োগ করিল! একদিকে শাসনের বিরাট ফৌজ ও 

অন্য দিকে নীলকুঠির মহাজন ও বণিকের কুঠি বসাইয়া বাবসা- 

বাণিজ্য ধ্বংসে প্রাণ-মন ভাসাইয়া দিল.। €( আজিও দেশের 

অবস্থা প্রায় একরপই আছে । ) নকল টাকা” ও ব্যাঙ স্ষ্টি 
করিয়া দেশের সমস্ত সম্পত্তি হরণ করিল । ভূমিও পণা বস্তু 

“নীলদর্পণ'-- হইল নীলের চাষ জোরজুলুম বে-আইন 
করিয়া দেশে চালু করিল -- | আউশগ্রাম প্রভৃতি থানায় 
নীলকুঠি (১৭৯৫-_-১৮৮২ খুঃ ) বসাইয়া প্রজাদের উপর নানা" 

ভাবে পীড়ন চালাইল 1 “নীলদর্পণে' তাহার কাহিনী সাক্ষ্য 
দিতেছে । জ্ুলার চাষ লোপ পাইল । ঘরে ঘরে চরকার গুঞ্জন 

বন্ধ হইল । তাতিরা সাহেবী জুলুমে বুন্ডা আঙ্গুল কাটিতে বাধ্য 
হইল । *%(০6) বস্ত্র রপ্তানির পথের মোড় থুরাইয়া আমদানীর 
পথে যাত্রা স্বর করিল । দেশের ঘোর ছুব্দিন আরম্ভ হইল । 
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কয়লার খনি 'মাবিষ্কৃত হইল রাণীগঞ্জ অঞ্চলে (১৭৭৪ খু2ঃ)। 
কয়ল। আবিফ্ষারক তিন জন সাহেব এস্, জে, হীটলি, জে, স্থমনার 

পিটারসন ও ও রেভ্ফার্ণ। ১৮০৯ খুঃ অবে দামোদর 
কয়লারথনি। উপত্যকায় লৌহখনি আবিষ্ষার করিল একজন 

সাহেব -_ ডেভিড স্মিথ । বাণীগঞ্জ শিল্পাঞ্চল হইল কিস্তু এই 

ভুইটি শিল্পই ইংরাজ একচেটিয়া করিল ও এই ব্যবসায়ের মুনাফাও 
দেশ ছাড় করিল । 

দেশের শিক্ষা! ধবংস করিয়া সম্ত। কেরাণী স্থপতি ও সেই 

স্কুত্রে শাসন বিভ।গে বিস্তর মুনাফা কল্পে মেকলে ১৮৩৭ অব্দে 

রাঢ় দেশে ইংরাজী শিক্ষা চালু করিল । দেশীয় চিকিৎসা বিদ্যা 
পিটারসনের উপেক্ষিত হইল । বিদেশী ওষধ আমদানী 

নীরবতা-_ করিল । কবিরাজ উপবাস শুরু করিল। 

বিলাতী ডাক্তার, মাষ্টার, পাত্রী আমদানী হইল । ইংরাজী 

শিক্ষিত ডাক্তারকে বিদেশী ওষধ বিক্রয় করিবার দালাল করিল । 

আজিও তাহাদের সেই দশা । ওউষধ তৈয়ারী করার চাবিকাঠি মেম 

সাহেবের শাড়ীর আচলেই বাধ। রহিল । “চাবিকাঠির কথা বলে 

গেল না 1 ধর্মকে কেন্দ্র হইতে বিচ্যুত করিয়া শিক্ষাকে বৃত্তিশুন্ঠ 
বিজ্ঞানকেন্ঞে স্থানাস্তরিত করিল । ১৮০০ খ্বঃ অকে বৃহত্তর 

বর্ধমান ভুক্তির দিনেমার রাজ্য শ্রীরামপুরে মিশন ও মিশন (প্রেস) 
ছাপাখানা স্থাপিত হইল । কেরি সাহেব €( ১৭৬১--১৮৩৪ খঃ ) 

খুষ্টধর্মপ্রচার ব্যাপারে বাংলা গগ্ভ পুস্তক সংকলন ও রচনা 
করিতে বসিলেন। ইংরাজ বণিক এই সব নতুন ছলা-কল। 

দেখাইয়া দেশের অর্থ শোষণের কাজ পুরাদমে চালাইতে লাগিল ॥ 

দেশের লোক হরিশ্চন্দ্রের কটকের ন্যায় স্বীয়-বৃত্তি-শুন্য হইয়া 
সভ্যন্তর হইতে অসভ্যন্তরে পৌঁছিল। **(ক) শ্রমিক সংঘে 

জজ(ক) 29. 919 70. [0082 (5 চিজ) (000০6 0 8%) 

[79022 ৮৮2)) 0০৮ 2০725812201 0238150 2906 0০ 26108 170-৮ 
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পরিণত হুইল । বর্ধমান জেল! কেন, সমগ্র ভারত ইংরাজবাজারে 
পরিণত হইল | রাটের- মুড়ি সেও বাজারে সাহেবী সংস্করণ 

বিলাতী নাম 40475 71০5 বলিয়া টিনের কৌটায় বিক্রীত 
হইতেছে । 

১৭৫৭--১৮৫৬ থুঃ পর্য্যস্ত এই যুগ ইষ্ট ইগ্ডিয়। কোম্পানীর 
বীরত্বপুর্ণ শাসন-শোষণের যুগ । লাল! লজপত রায়ের কথায় 
বলি “নীতিধন্ম কি জাতীয়, কি বিজাতীয়, কি অন্তর্জাতীয় 
সকল ধর্মই সভ্য ইঃরাজ বিসঙ্জন দিল। নাবালক. বৃদ্ধ, 
বিধবারাও তাহাদের কঠোর কৃপাণে দয়] মায়া পায় নাই। 
তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য লুটতরাজ ও সাম্রাজ্য স্থাপন । ইঙ্জ- 
ফিরিঙ্গি সকল ধর্মই এই স্বার্থ সুন্দরীর বেদীমূলে বলি দিল ।” 

(1, 104 ১/০০1)৪ 1715 ) 

১৮৫৭ খুং অন্দে সিপাহী বিদ্রোহ বনাম দেশে স্বাধীনতা 

গ্রাম শুরু হইল । (প) টোটায় গো-শুকরের চবিব দিয়া দাতে 
১৮%৭ খুঃ-- করিয়া কাটিবার আইন করিল । ইংরাজ হিন্দু- 

মুসলমানদের জাতি মারিরা খৃষ্টান করিবে এই অভিপ্রায় বুঝিতে 
পারিয়৷ একজন বীর সাহসী ব্রাঙ্গণসিপাহী সর্বপ্রথম একজন 

ফিরিঙ্জি সাহেব এ্যাডজুটাণ্ট পেনাপতিকে ব্যারাকপুর (বাংলা) 

প্যারেড মাঠে হত্য। করিয়! নিজের জীবন দিল । 
তখন বর্ধমান-রাজ পঞ্চমবাহিনীর কাধ্য করিল। 

পিটারসন -  ইতরাজদিগকে ধনজন দিয়া সাহায্য করিল । 

সিপাহী বিদ্রোহ (ইংরাজ ও বর্ধমান রাজ) উভয়েই এই দেশের 

সাজ ছুর্গতিতে নিজেদের ভাগ্য ফিরাইয়। লইল | 
ডিঃ গেজেটার |) কায়েমী ইংরাজশাসন হস্তাম্তরিত হইয়া 

বণিকদের বাণী ভিক্রোরিয়ার অধীনে গেল । 
০ শি 

00156501010 8 106৬/৩৫ 0? ৬/০০০৫ প্)0 012৬/৫ 01 ৬৮৪০৩ 
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ভিক্টোরিয়া ভারতের সম্ত্রাঙ্জী হইল বিন! খরচায়। 

*ক%(1) তাহারা ( ইংরাজরা ) “মাছের তেলে মাছ ভাজিল' | __ 

পিটারসন “লাভের বেলা আমার । লোকসান সে 

আবার নীরন - তোমার 1 ক্ষ) রাণী সম্রাঙ্জী ঘোষণা 
দিলেন তাহাও মায়া । শোষণ চক্র [7০76-01.571655 ঘর খরচা, 

নতুন নাম ধরিয়া ঘন আবর্তে চলিতে লাগিল । ১৮৫৩-৫৪ 

খুঃ অন্দে রেলপথ, ভাক, তার বিভাগ প্রচলিত হইল । তাহার 
ফলে বিদেশী মূলধন দেশে খাটিতে লাগিল । শতবর্ষ শোষণের 
ফলে দেশে ঘন ঘন হুভিক্ষ শুরু হইয়া দেশের লোঁকের দফা। 

সারা করিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় 'আনন্দমঠ” (১৮৭২ 
খুঃ ) । এই ছুভিক্ষ চিত্রণ করিয়াছেন খষি বঙ্কিমচন্দ্র তাহার 

স্থবিখ্যাত উপন্ঠতাসে । দেশের লোক নিজ নিজ ধশ্মে আস্থা! 

হারাইল । 

প্রাচীন বধমানের আর একটি কাতিনী বাটি-বুলি বা 
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পাই। বদ্ধষান রাজ ও কৃষ্ণনগর 

541৮ বত 2. 5558 ০0 00৬/28 09 2 01517105575 9৩7০৬, 

১৩০৬ 1৮1 581705 -__ 11802 2৯. 92010 
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বাংল। সাহিত্যের নদীয়ার রাজ বাড়ীর মশ্যে মিত্রতার অভাব 

ইতিহাসে ছিল । বদ্ধমানরাজলাঞ্চিত কবি রায- 

বন্ধমান াজ গুণাকর-_-ভারত চন্দ্র রায় ১৭১২--৬০ খুঃ 
বিদ্াস্থন্দর কাহিনীতে বদ্ধমানের নর-নারীর একটি স্তন্দর বরস- 

কাব্যচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন । বদ্ধমানে আজিও “বিদ্যাসুন্দর 

সুডঙ্গ' বর্তমান । 

প্রাচীন যুগে এই রাঢ় দেশে বৌদ্ধধর্ম ও তন্ত্র প্রচলিত 
ছিল । পণ্ডিত ভট্ট ভবদেবের প্রচেষ্টায় তাহা শাক্ত ধর্ম ও তন্ত্র 
প্রবন্তিত হয় । ১৬ শতকে চৈতন্য দেবের আবির্ভাবে-_কাটোয়! 
কালন অঞ্চল তথা সমগ্র বঙ্গদেশে ঠবষ্চবধর্ম্মের বচ্ঠা বহিয়া 

ধর্ম __ যায় । দেশে ধম্মের অভাব কোন দিন ছিল 

না। মুসলমান প্রভাবে এ দেশে ইসলাম ধর্ম ও কৃষ্টি মঙগলকোট 
থানাকে কেন্দ্র করিয়া শিকড় গাড়িয়াছে । তবৃও সাহেবরা 
1 ১৮১৩ খুঃ হইতে ) পাদরী আনাইয়। ধর্মমত বিতরণ করিবার 
জন্য প্রচুর আয়োজন করিল'। আসানসোল, রাণীগঞ্জ. অগ্ডাল, 
মানকর, বধ মান, কালনা, শ্রীরামপুর ইত্যাদি স্থানে মিশনারী 
বসাইয়া “মথিলিখিত স্থ-সমাচার' বিলাইল | সে চেষ্টা ব্যথ 

হইলেও অভিনব উপায়ে তাহাকে চিরস্থায়ী করিবার “বিষবৃক্ষ" 

রোপণ করিল । তাহ! ইংরাজী ভাষা শিক্ষা । এই ইংরাজী 

ভাষা বেশ কিছুটা মিশনারীর কাধ্য চালাইয়াছে এবং আজিও 
চালাইতেছে | বাঙ্গালীর একদল ( ইংরাজীবুলিপ্িয় দল) 

বাংলাকে রাস্ট্রভাব! ঘোষণা করা সত্তেও ইংরাজী ভাষাকে বিশেষ 

যত্বে বক্ষের স্তন দিয়া লালন-পালন করিতেছে । রিসলে সাহেৰ 
তাহার “পিপল অব ইগ্ডিযাতে ভাষা সন্বন্ধে যে আশ। পোষণ 
করিতেন তাহা এখনও বর্তমান । €1) এই প্রসঙ্গে শ্রীবুক্তা 

(8) 1635 1০০8588৩ 300550 ৫5509786 95 815 19708196088 

৪১০৬ ৯১০০৩9-- 61996 12122105985 2059 96521 18 505১0 018৩ ৩৪8 
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এ্যানি বেসাণ্ট ভারতের প্রাক্তন কংগ্রেন সভানেত্রী ইংরাজী 

ভাষাশিক্ষার কুফল সম্বন্ধে ১৯১৭ খ্ঃ অকে কলিকাতা 
অধিবেশনে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করি । &(2 হিন্দি আমাদের সব্ব ভারতীয় রাষ্ট্রভাষা হইয়াছে । 

তবে প্রচার সময় সাপেক্ষ । 

0850৩ 01 10600121158 015৩ 75201020711 2085515£০ ০1 10012 

(£২191৩৮--1৯৩০91৩ ০1 19015 ৯,278 ) 

(2) [1)13 56181001155 ০01 015৩ 750৩ 10681159 ৮৮২০)) 600৩ 

20025601090 01 019৩ 01110, 71185 50150০018 01851080186৩ ০০৬/৩৫ 

13150650 ভে 10012 520)7523 3 0৮৬ ০01155৩8 ৫ 6176 8205৩, 

75৩ 966)0513 ৪৩৩ 9798-01283 118081853 ৪২১১৩:9০৭০০৫ 195 9০9২2 

73 00870 1280৩ 00161610689, 0105 19127501005) 01 2 ০০11৩2৩ 

91805)0 1১6 ও 00165150612 0016157 17130015 13 0০26 10090 

$21)6 0120 [0012250002৬ ৬/:200৩ 017 121050891) ৬£118£৩৪ 28 

ও 05119020301) 007 £6201)18)6 15001901508 ডে 1159082 ) 10৩ 

৮1301 21780919897 01 1৩ ৪০1)0০1 0৫ ০০//০৪৩ 61099702,918৩8 

4152 901১০101665 01 69৩ 1005181507) ০৩7 ৬41) ৩10 €2৩ 08960538015 

1081580 পিটোে। 01৩7 289610500 0068৩০2  125050188) 108052৫ 0£ 

00820 5365509 20৩ 63510৩0, ০০০০১ ৪৪224755885 

(৮. 39595 05 5 500753565৮৮ 2১0108৩ 8659019 

955০৮) 1917) 0১১. ৮501558 বৈ 255০1) 0০, ) 



শ্জ্ব্বাত্নেক্স ইভিজ্াত্ন 

প্রথম অধ্যায় 

ঠি 

বধ মানকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় £-- 

(১) হিন্দু যুগের বধ মান ভুক্তি ; 

(২) প্রাক-ইংরাজ ও ইংরাজ যুগের বর্ধমান বিভাগ ; -__ 
বা বৃহত্তর বধমান ; 

(৩) নয়া বদ্ধমান বা (১৮৮৫ খুঃ অবে ) ইংরাজস্থষ্ট 

বধমান জেলা _-। 

_ বৃহত্তর বর্ধমান বলিতে আমরা বরধধমান বিভাগ-ই 

বর্ধমান ভুক্তি-  বুঝিব। প্রাচীন যুগের বদ্ধমান -- আধুনিক 
বিভাগ-_- বদ্ধমান বিভাগ ও মানভূম জেল ( ব| সমগ্র 

জেলা-জমিদারী | রাঢ় প্রদেশ ) **! 1) আয়তন ৫১৭৪ বর্গ মাহল 

(১৭৯০ খ্ুঃ )। 'মানভূম জিলা (১৯১২ খুঃ তাব্দে । বিহার 
প্রদেশ ভূক্তি হওয়ায় আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আছে শুধু বদ্ধমান 
বিভাগ | 

(৪) ইহ1 ছাড়াও বদ্ধমান জমিদারী বা রাজ ষ্টেটে একটি 

রাজস্ব বিভাগ আছে। সেটির মূল্য রাজন্বের ইতিহাসেও কম 
নহে। এখন আমরা ৰদ্ধমান বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব । 

(1) গে ০ 2১100861060 02100 01 ৪ 0০10101% 01 3৩555 5], 

০৪, 01 118 71856175608 78৮৩1 2005 28 02059 60৩ (0: 

01881998 6798060 05 10106 7381191 86705 61১5 0615523৩516 

888575018, ০৩৫৬৮/৩০৪ 01১৩ 11909097502 8290 2591960জ 22৬605) 

8৭৪5 7৮ 5০815 9075681, ৪0৫ 13808 07৮ 1256 13578). 

এ) ০07768107১050 70১81,15 ৯1869 1155 01188০58 ০৫ 
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বধ মান বিভাগ £-- 

পৃথিবীর মানচিত্রে বর্ধমান বিভাগ ৮৬-৩৬ _- 
অবস্থান - ৮৮০--৩০ পুর্ব্ব দ্রাছিমা রেখা ও ২১০- ৩৩ 

২৪১7 ৩৫ উত্তর অক্ষরেখা মধ্যে অবস্থিত । ইহাই প্রাচীন 

ষুগের খগ্ডরাঢ় ভুনি. (1) 1 এই অঞ্চলের প্রাচীনতম স্থান 
রূপনারায়ণ নদীতীরে তাত্রলিস্ত বা আধুনিক তমলুক শহর । 
সরম্বতী নদীতীরে সপ্তগ্রাম বা সাত-গা । বৌদ্ধিধম্ম সব্ব প্রথম 

এই অঞ্চলে প্রবন্তিত হয়। তমলুক রাজপুত রাজাদের ও 
সাত-গ1 মুসলমান নবাবদের রাজধানী ছিল। তমলুক প্রাচীন 
সমুদ্র বন্দর । এখানে বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজকদ্বয়_-ফা-হিয়ান. 

ও হুয়াং চুয়াং বাস করেন ও তাহাদের বিখ্যাত বিবরণী লিপিবদ্ধ 

করেন । ইহার পর সরস্বতী নদীতীরে সপ্তগ্রাম, ইহা যুসলমান 
যুগে বাংলার নবাবদের রাজধানী ও বন্দর ছিল । এখানেও বৌদ্ধ 
বিহার ছিল । ১৬ শতকে পর্ত,গীজদের কুঠি ছিল ও পরে হুগলী 
€ পর্তগীজ শব্দ “ও-গুলি” 11১০ ০০০৭০৬% ক! )। -_'মানচিত্র 
সংলগ্ন পরিশিষ্টে । 

চতুঃসীম। £__পুবেরব ভাগীরথী নদ্দী ও প্রেসিডেন্সি বিভাগ ; 
পশ্চিমে উড়িষ্য। ও ছোটনাগপুব্; উত্তরে সাওতাল পরগণা ও 

মুরশীদাবাদ জেল! ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ॥ 
পূর্বাঞ্চল গঙ্গা! নদীর উপত্যকা ; ও পশ্চিমভাগ ছোটনাগপুর 

পার্বত্য অঞ্চলের মালভূমি । এই বিভাগে শুশুনিয়া পাহাড় ; 

হালদ! € কল্যাপেশ্বরী ) পাহাড়, সমুদ্র উপকূল । এই বিভাগ 
গঠিত হয় ১৮৫৪ খুঃ অন্দে । 

ভু ৪227৩801022 ভ৪50 ৬৮১০২ 025৩ 2230৩ 1% ৫8)3658008  0£ 

ডি 15-$508080 (৮৮৩56) 1 001585898050 লাগে 2০০21, 

(2. 25 ০ ০ 07 1041৬- 857851 

ক] €ড. 4. 3700 লু. 2.) | 
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নয়া বীয়ভূম-বাকুড়া জেলার জন্ম হয় ১৭৮৭ খুঃ অবে ও 

পুনর্গঠন হয় ১৮৩৩ খুং অন্দে, হাওড়।-হুগলি হুয় ১৮১৯ খুঃ অব্দে, 
মেদিনীপুর ১৮৭২ খুঃ. ও হাল বা নয়! বর্ধমান ১৮৮৫ অন্দে । 
বিভাগীয় কমিশনার এই বিভাগ শাসন করেন । 

এখন চুঁচুড়াই আবাসিক শহর € ১৮৯৬ খ্বঃ হইতে 
তাহার আবাসিক শহর ছিল বর্ধমানে (১৮৫৪-৭১ খুঃ অব্দ পর্যন্ত 
ও আবার ১৮৮৪-৯৬ খুঃ তক ) ও হুগলিতে (১৮৭১-৭৫ খুঃ অক 

তক + ১৮৭৯-৮৪ খুঃ তক )ও সব্বশেষে চুঁচুড়ায় উঠিয়া যায় 
১৮৯৬ খুং অব্ে। 

নিম্নলিখিত পরিসংখ্যানে এই বিভাগের জেলাগুঙ্গির 
আয়তন, লোক সংখ্যা ও রাজস্ব দেখান হইল । 

জেলার আয়তন লোকসংখ্য! রাজশ্য 
নাম বঃ মাইল (লক্ষ) আদায় 

১৪১৫ ১১৯০১ ১৪১০ ০. ষ্ 

সালে সালে লক্ষ 
ঠ 

বধ মান ২১৬৮৯ ২২ ১৬ ৩৫৩৫ 

বীরভূম ১,৭৫২ ১১ ৪১ ১১৫৮ 
বাঁকুড়া ২,৬২১ ১৩ ১১ ৫*৭২ 
মেদিনীপুর ৫,১৮৬ ৩৪ ২৮ ২৮০২ 

হুগলি ১,১৯১ ১৬ ১০ ৮. 
হাওড়া ৫১০ ১৬ ৭৯. এ 

মোট--- ১৩,৯৪৯ ১১২ ৮৩ ৯৬৫৪ 

অধুনা পশ্চিম বঙ্গের লোকসংখ্যা ২৪৮ লক্ষ । রধসান 
বিভাগে পঃ বঙ্গের ৪৯ শতাংশ লোক আছে। 

বধধমান বিভাগে মৌজা __ ২৪,২৯৩, তন্মধ্যে জনহীন 
মৌজ।__২,৪২৬, শহরে অস্তভূ্ত মৌজা __ ২৪৮, বসতিপৃর্ণ 
গ্রাম--২১৬১৯, শহর-_-৫০ ও থানা-_- ১২৫, নারী -_- ৫০ লক্ষ, 

বসতি ঘনতা-_-৭৮৬ (প্রতি বর্গ মাইলে ), এঁ (পল্লী অঞ্চলে ) 
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৬৮১, এ (শহরে ) ৯০৮৭, উদ্বাত্তর সংখ্যা! -- ২৬৩ হাজার । 

সেনা-নিবাস ( আসানসোল ও চু'চুড়! ) ২ টি'। ৃ 

শিক্ষ। ( পুরুষ ও নারী ) সাক্ষর সংখ্যা ও লোক বৃদ্ধির 

অনুপাত ৫ 

হ্জেল। « সাক্ষর সংখ্য। প্রতি 
শতকে 

মোট পুং 

বর্ধমান -- ২১ ৩০ 

বীরভূম -- ১৮ ২৮ 

বাকুড়া -- ১৭ ২৭ 

মেদিনীপুর-- ২৩ ৩৭ 

হুগলী -_- ১৫ | ৩৫ 

হাওড়া _৮ ২৮ ৩৮ 

মোট --- 

লোক বৃদ্ধির অস্কপান্তে 
শক্ভাংশ 

নারী 

১০ ১৪ ৮” 

৬৫ 

৭.৯ 

৪১ ৭.৫ 

১৩ ৮৫ 

১৭ ৩২৪ 

৩৪-৭ 

ধর্ম __ হিন্দু-_৯৬ লক্ষ, শিখ -_ "১, বৌদ্ধ __ "০১৫ 

মুসলমান_-১৫, খৃষ্টান __ *২১, পাশা” জেন, আদিবাসী ও 

অন্যান্ত-:-৬৭৫ । মোট -- ১১২ লক্ষ । 

এই বিভাগের নগর ও বিশেষ স্থানের লোক সংখ্যা সহ 

বিবন্ষণী - 
শহর €( ও নগর ) লোক সংখ্য। (১৯৫১ খুঃ গণন।) 

(লক্ষ ) 

হাওড়া € নগর ) রি 
খড়গপুর ( মেদিনীপুর জিলা! ) নগর ১ ৩৯ 

শ্রীরামপুর (শ) ( হুগলি ) *গ৪ 

বধধমান (শে) 'শ€ 
আসানসোল শে) € বর্ধমান) ৭৬ 

হুগলি-ছু"চুড়া (শট) কন 
বাঁকুড়া (শ) ৪৯ 

শিউডি (শি) € বারভূম ) * ১৬" 
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এই বিভাগে গঙ্গানদী, দামোদর, “ত্রবেণী, তারকেশ্বর, 
বক্রেশ্বর. কল্যাণেশ্বরী (বরাকর), বেলুড মঠ, জয়দেব কেন্ফুবিন্ব, 
কালনা, কাটোরা প্রভৃতি পবিত্র তীর্থস্থান । 

বর্ধমান মোগল যুগে ফৌজদারের আবাসিক শহর ছিল । 
সাতগ। সৈপ্তগ্রাম) ও তমলুক তোত্রলিপ্ত) চীন যুগের বন্দর 
ও রাজধানী ছিল । এই বিভাগেই পর্ত,গীজ, ইংরাজ ওলন্দাজ 

ও ফরাসী জাতির বণিকদের উপনিবেশ স্থাপিত হয়। প্রথমে 

ব্যাণ্ডেল, হুগলি, চুঁচুডা, চন্দন-নগর, ও শ্রীরামপুর শহরে । 
হাওডা-হুগলি (বৃহত্তর কলিকাতা ) এখন শিল্পাঞ্চল ও ইহার 

বসতি অত্যন্ত ঘন । এই বিভাগের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল বরাকর 

ল্লাণীগঞ্জ, আসানদোল অঞ্চল লৌহ ও কয়লার খনির জঙ্য 
বিখ্যাত । মেদিনীপুর, বীরভূম ও বাঁকুড়া তসরের জন্ঠ প্রসিদ্ধ । 

কবি রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত “শাস্তিনিকেতন*--এখন বিখ্যাত “বিশ্ব- 
ভারতী” বিশ্ব বিদ্যালয় হইয়াছে । 

এই বিভাগেই বর্ধমান রাজার অধিকাংশ জমিদারী । 

এই বিভাগের রাজস্ব পানা বিভাগের রাজস্বের চেয়ে অনেৰক 

বেশী কিন্ত পাটনার আয়তন বর্ধমানের দ্বিগুণ । এই রাজন্ষের 
ও উপর কিছু বেশী টাকাতেই [১৭৯৩ খ্বঃ] কুখ্যাত চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত হয় । 

ময়ুরাক্ষী ক্যানেল ও দামোদর ক্যানেল বিখ্যাত জল সেচ 

ব্যবস্থা । কয়েকটি পল্লী-উন্নয়ন কেন্দ্র, কৃষি, মস্ত ও বন বিভাগ 

কাধ্যালয় আছে। 

এই বিভাগের ইতিহাস প্রসিদ্ধ লোক £-_ 

গ্রীপ্বীরামকৃষ্ণচ পরমহংস দেব, শ্রীবিবেকানন্দ ন্যা মিজী, 

ব্রাজ রামমোহন রায়, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, ডাঃ আশুতোষ 

সুখ্বেপাধ্যায়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিচ্যাসাগর, কবি রঙলাল 

' বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরমেশ চন্দ্র দত্ত, শ্রীসরোজিনী নাইডু, শ্রীবিপিন 
চন্দ্র পাল, লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, বাঘা যতীন 
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(যতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ), শ্রীাদবেক্্র নাথ পাঁজা, শ্রীস্ুরেজ্্র 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিজয় কুমার ভট্টাচাধ্য, শ্রীঅক্ষয় কুমার 

দত্ত, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দন্ত, শ্রীগ্ভামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক 
শ্রীপ্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারক শ্রীশজ্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
আসত্যব্রত সামশ্রমী, কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, শ্রীঅনিল 
বরণ রায়, উপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অন্ঠান্য | 

এই [ বধমান রাজ ] সম্পত্তির আয়তন ৪১৯৪ বর্গ মাইল 

বর্ধমান জমিদারী --১৯টি জেলায় অবস্থিত | ত্তবে বদ্ধমান 

করদারী হুগলী, বীরভূম, মানভূমেই বেশী । 
( করদ-রাজ্য এই জমীদার বাড়ীর আরম্ভ ১৬৫৭ খুঃ ! 

০ লাহোর জেলা কোটলি গ্রামের কাপুর ক্ষত্রি 

ংশের আবুবায় বধমানে আসে ও চাকল্পা বধমানের ফৌজ- 
দারের অধীনে শহরের রিকাবা বাজারের চৌধুরী ও কোতোয়াল 
নিযুক্ত হয় । 

১৬৯৬ খুঃ অন্দে চিতুয়া ব্দার জমীদার শুভাসিং বদ্ধমান 
আক্রমণ করে । বদ্ধমান জমীদার নিহত হয় ও তাহার কন্তা 

সত্যবতীকে বন্দিনী করে কিন্তু শুভাসিংকে বন্দিনী কুমারী হত্যা 

করে ও নিজে আত্মহত্যা করে । এই বংশের চিত্রসেন রায় 

১৭৪১ খুঃ অকে রাজা উপাধি লাভ করে মোগল দরবারে । তবে 

কীন্ডিষ্টাদ €(১৭০২--৪০ খুঃ অন্দে) ঘাটালের নিকট বদ ও 
চন্দ্রকোণার জমীদারকে পরাজিত করিয়া এ প্রদেশ দখল করে । 
তিলকর্টাদ €১৭৪৪--৭১ খু ) মহারাজ-অধিরাজ-বাহাছ্র 

উপাধি পায় । এই হইল.ইংরাজের করদ রাজ্যের স্ত্রপাত । 

ভারতের সাতটি পবিত্র ও প্মরণযোগ্য প্রাচীন শহর ব! নগর £-_ 

১) কাশী, ৫২) মায় ( হরিঘ্বার ), (৩) কাজী ( কাভীবরমু), 

(8) স্বারাবতী (দ্বারকা ), (৫) মধুরা (৬) অযোধ্যা, (৭) অবস্তীকা 

| € উজ্জরিনী ) ঢ | 
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১৮৫৫ খুঃ মহাতাপর্টাদ ৫(১৮৩২--৭৯ খুৃঃ) সাওতাল বিদ্রোহ 

দমন করে ও ১৮৫৭ খুঃ অকেে সিপাহী বিদ্রোহে ইংরাজকে 

সাহায্য করে । ইহারই ফলে ইংরাজ বর্ধমান সাজকে বড়লাটের 
ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনয়ন করে । আফতাব চাদের 

€ ১৮৮১--৮৫ খুঃ ) মৃত্যুকালে কোন অপত্য না থাকায় বিধবা 

রাণী বিজয়টাদকে পোস্তযপুত্র লয় । ইহার পিতার নাম বনবিহারী 

কাপুর-_রাজবাড়ীর ম্যানেজার । এই সম্পত্তি 0০0৮ ০ 

৬/21নুও বা সরকার অধ্ীনে যায় । ১৯০৩ খুঃ বিজয়টাদ সাবালক 

হইয়া জমিদারীযর় ভার লয় ও ১৯০৬ খুঃ বিলাত যাত্রা করে । 

১৭শ শতকের শেষে__এই জমিদারী ছিল ৬।৭ টি পরগণা 

লইয়! । কীন্তিষ্াদ ইহাকে €পটি পরগণা করে । আয়তন হয় 

৫*০০ বর্গ মাইল । ১৭৬০ খ্ুঃ অব্েে ইষ্ট ইগ্ডিয়। কোম্পানী 

করদারী যখন রাজন্য আদায়ের ভার লয় তখন ইহার 

(করদ রাজ্য নহে) খাজন। ছিল ৩২ লাখ টাকা । বৃদ্ধি হইয়া 

জমিদারী । ইহা পরে হয় ৪২ লাখ । চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 

হয় ৪৩-__৪৪ লাখ ট|কায়। ১৭৯৩ খুঃ খাজন। দিতে না পারায় 

ইংরাজ বধ'মান রাজাকে বন্দী করে । এই ঘটনার ফলে ১৮১৯ 
খুঃ অব্দে পত্তনি আইন স্ৃঙি হয়, [২০৪410০17) ৬[]] ০ 1819. 

আজিও ইহা “অষ্টম” আইন বলিয় খ্যাত। ১৮২১৫ খ্বঃ অক 

রাজা সমস্ত সম্পত্তি পত্তনি বিলি করে । ১৮৯১--৯৬ খ্বঃ "্মব 

মধ্যে রাজা অনেক জমি খাস দখল করে । তাহার পরিমাণ 

১০৭ বর্গ মাইল । খাজনা ৯৫ হাজার টাকা । 

এই রাজা ভারতের করদ রাজাদের অন্যতম--তবে করদ 
রাজার স্থুখ-ন্বাধীনতা শুন্য | এক কথায় এই রাজ ভুমি-শুন্য রাজা ! 

রাজার দেয় কর ৩৫ লক্ষ টাকা । এই জন্ড বর্ধমানে খাজনার 
নিরিখ খুব বেশী । এইরূপ ইংরাজী যুগের রাজা-মহারাজা, রায় 
বাহাছুর-র।য় সাহেবের বৃহত্তম সংস্করণ মাত্র । 
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পুর্ব আয়তন ৫১৭৪ বর্গ মাইল __- (বর্ধমান বিভাগের 
অধিকাংশ মানভূম ইত্যাদি )। ১৮৫ খুঃ অন্দে সেনপাহাডি, 

নয়া বাহাল সেরগড় পরগণা, বাঁকুড়া ও বিষু্পুর ঘোগ হয় । 
বর্ধমান জেলা ১৮১৯ থুঃ হুগলি-হাওড়া ভিন্ন জেলা হয়। 

স্য্টি হয় ১৮৩৩ খৃঃ বাঁকুড়া জিল। গঠিত হয়। ১৮৮৫ 
১৮৮৪ খুঃ অন্দে । খ্বঃ নতুন ও খণ্ডিত বর্ধমান হয়; আয়তন 
২৬৮৯--২৭*৫--২৭১৫ বর্গ মাইল মধ্যে । এই সঙ্গে ১৮৮৩ 

খুঃ অন্দে বর্ধমান জমিদারী ভুক্ত কয়েকটি পরগণার তালিকা 
দেওয়া হইল । [পরিশিষ্ট অংশে ) 

নয়া জিল। বধ ম।ন £-_ 

বদ্ধম'ন জেলা পশ্চিম বাংলা প্রদেশের বদ্ধমান বিভাগের 

একটি খণ্ড জেলা ! ইহা! ১৮৮৫ খ্বঃ অবে স্যষ্তি হয় । ভারতের 
চতুঃসীম1-গঠন- ইতিহাসে এই বৎসর একটি চিরন্মরণীয় বৎসর 
নদা-পাহাড় । কারণ এই বৎসকরেই £৯]] [7015 90005] 

€০57761555 সর্বব-ভারতীয় জাতীয় মহাসভার জন্ম হয়। ইহার 

বয়স মাত্র ৭০ বৎসর [ ১৯৫৪ তক হিসাব ]। 

ইহা মানচিত্রে ২২০-৫৬--২৩০-৫৩ অক্ষরেখা, ৮৬১-৪৮ 

--৮৮১-২৫ পুর্ব দ্রাঘিমা রেখ|র মধ্যে অবস্থিত । ককটক্রান্তি 
এই জেলার মধ্য দিরা গিয়াছে ! উত্তরে সাওতাল পরগণা, 
বীরভূম ও সুরশিদাব'দ জেল।, অজয় নদী; পুর্বে নদীয়া জেলা 
ও ভাগীরথী নদী, দক্ষিণে হুগলী মেদিনীপুর বাঁকুড়া জেলা ও 
দামোদর নদ; এবং পশ্চিমে মানভূম জেলা । 

গ্লোর অধিকাংশ ভূমি সমতল ; ভাগীরথী তীর অঞ্চল 

সৌোতা ও বিলে পুর্ণ । উত্তর পশ্চিম অংশের ভুমিখণ্ড অসমতল 

ও কন্কর প্রস্তরময় । এই খানেই বিখ্যাত ব্াণীগঞর্জের কয়লার 

খনি অবস্থিত । এখন ইহ কয়লা ছাড়া লৌহ, মৃত্তিকা ও 

'অন্যান্ত শিল্পের জন্যও বিখ্য/ত - এই কারণে ইহা লোকবহুল ও 
কনম্মমুখর । 
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পাহাড় ₹-- এখানে আছে 'হালদা” নামে একটি 

ছে।ট পাহাড় যাহার উপর কল্যাণেশ্বরী মন্দির প্রতিষিত। 

নদ-্নদী- উৎপত্তি মোহনা 
নদীর নাম 

অজয়- কুনুর ফরিদপুর থানা উজানী 
সাওতাল অজয় ভাগীরথী 
পরগণ! থড়ি বুদবুদ, গলসী নাদনঘাট 
পাহাড়ী থানা ভাগীরথী 
ব্ণ। বাকা শীলা, এ ্টাচাইথ ড়ি 

বাবলা কেতুগ্রাম অজয় এ 

দামোদর ন্বনিয়।-  বধমান জেলার- দামোদর ভাগীরখী 
বরাকর উত্তর-পশ্চিম সীম 

পালামৌ . সিক্গারণ রাশীগঞ্জ থানার, এ 
ছোটনাগপুর মধ্য দিয় প্রবাহিত 
পাহাড়ী ঝর্টা ধলকিশোর জেপার দক্ষিণ এ 

ব৷ দ্বারকেশ্বর-প্রান্তে 
ব্রাহ্ধণী দক্ষিণ মঙ্গলকোট টীইহাট এ 
ছোট নদী কান।, তামলা । 

ভবিজ্ঞানীদের মতে শিলা তিন শ্রেণীর যথা! -_ 

ভুপ্রক্কৃতি [১] আগ্নের় শিলা; প্রথমে উত্তপ্ত তরল 
সত্যের গা থাকে, পরে টৈত্যসংযোগে জমাট বাঁধে। 

দামোদর । এই শিলা হইতে গ্রেনাইট বেস্ট শিলা হয় । 

[২] পাললিক শিলা--নদীবাহিত চুর্ণবন্ত্র ইহার 

উপাদান । বালি, পাথর, শেল ইহার উৎপন্ন পদার্থ । 

[৩] অর্গানিক [শিলা] 2-ইহা আগ্নের ও পাললিক 

শিলার সংযোগে একটি মিশ্র পদার্থ । এই জ্ছাতীয় চুণা পাথর 

হইতে মাব্রধেল ও শেল হইতে শ্রলেট উৎপন্ন হয়। 

তাহার্দের আরও একটি মত £-_ 

অতি প্রাচীনকালে হিমালয় পবর্বত ও উত্তর ভারত সমুদ্র 
পার্ভে নিমজ্জিত ছিল কিস্তু বিদ্ধ্য পর্বত ও তত প্রদেশ--- 

১৭ 
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দাক্ষিণাত্য মালভূমি_ আফ্রিক! ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ এক নতুন 
সহাদেশের অন্তভুক্ত ছিল। এই নতুন মহাদেশের নাম 
গণ্ডোয়ানা ভুমি । প্রাকৃতিক বিবর্তনের ফলে হিমালয় ও উত্তর 

ভারতের অন্তান্ত অংশ বহু পরে সমুদ্রোথখিত হয় । *(ক] এই 

'গণ্ডোয়ানা হইতেই আরব সাগর ও ভারত মহাসাগর স্ষ্টি । 

সত্যের গঙ্গা নম্ম্দা নদীর দক্ষিণে “গাণ্ড জাতির রাজ্য 

দামোদর £-- ছিল। এই রাজ্যই 'গণ্ডোয়ান! । এই অঞ্চলের 
ভূমি নানা স্তরের । সেগুলিকে গণ্ডোয়ানা পর্যায় বলে। প্রাকৃ- 

হিমালয় যুগে বিশ্ধ্য পর্বতমালা পুর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল তবে 
একটান! স্থরে নয়, একটু বিক্ষিপ্ত ; পুর্ব অঞ্চলে রাজমহল পর্য স্ত 

বিস্তৃত। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চল এই অংশ ভুক্ত। কচ 
সুতরাং প্রাকৃতিক লক্ষণ অন্নুসারে বধমান ও ইহার প্রতিবেশী 

রি এর ০৭ প্র ৯ এ ররর প্গজ/ 

+.কু) 7১570878320 15505220810 9 ০6 220085158 200153 

1528 0০৩২ [১৩708278506 1910৩ 008 22005 5650 0388110733 ০ 75279. 

15৩ 09121৩5 ০£ শ্বি0101)শ তে বে012) 018 0৩ ৩০25 ৬৩৪৩ 

(911785386০3 12051 05 11৩ 220081 ডি11706 ৮০ 06 ৪৩2 ৬৮16 

3 21511219 [7019 019৩ 15151) 12103 ০01 4919. 4৯160০02177 00৩5 5৩৬ 

2১20 1০5০17 5114 20 1০776 ০০1০7৩ 117৩ 91০7691190৩ ০৫ 202 

0 ০2201১, 617৩ 9700905 ০? 0179. 12660188 25০৮/ ভি 0৮৩ 

1058)159 06 11) [08085 25] (20853 20880 125৩ 900৩৮ 

(88028521595 ০ ০283 £০ 1১50000৩ হি (01 092172215 )928101 02020 

( [7196075% ০৫ 1:5082--7৬, 4৯০ ১058618552০) 

এই যুক্তিই সমর্থন করে আমাদের প্রচলিত প্রবাদ বাক্য £-_ 

সত্যের নদ দামোদর" । সেই স্বরে একটি ছড়। চলিত আছে-_- 

ম। ঠাকুমাদের মুখে মুখে । “সত্যের গঙগ! দামোদর । 
তার সাক্ষী বরাকর ॥: 

** অধুন। দুর্গাপুর অঞ্চলে দামোদর উপগ্ত্যকায় অতি 

প্রাচীন যুগের অগ্্শপ্তর আবিষ্কারও এই যুক্তি সমর্থন করে । 
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জেলা বীরভূম, ৰাকুড়া ও মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশ, দক্ষিণাপথের 

শ। অবশিষ্টাংশ গঙ্গার উপতাকা বা উত্তর ভারতের আংশ। 

এই পৃথিবী বখন গাছপালা ও জীবজন্ত শুন্ত অবস্থায় ছিল, সেই 

অবস্থার নাম আকিয়ান্ যুগ । সেই যুগের নাইস 1 05700135 ) 
.নামক এক প্রকার শিলা বর্ধমানের পাশের জেলা বীরভূম, 
বাকুড়ার পশ্চিম প্রান্তে ও উত্তর পশ্চিমাংশে পাওয়া যায় । 

গণ্ডোয়ানা শ্রেণীর পাললিক. শিলাস্তর এই রাণীগঞ্জ 
অঞ্চল । আসানসোলে গঞণ্ডোয়ানার ছুইটি স্তর 2 -উদ্দী ও অধঃ। 

এই নিয় অ্তরটির আবার তিনটি বিভাগ £-- 1১" তালচের, (২) 

দামুদা, €৩) পাচেট (পঞ্চকোট) । আসানসোল অঞ্চল ছাড়া 

বর্ধমান জেলার অন্যান্য স্থ।ন পলিস্তরে ব পানলিক শিলায় 
€ ১০০21557701 1০০1৫ ) গঠিত । 

মৃত্তিকা £__ “রাটের রার্জামাটি বলিয়। প্রবাদ আছে । 

ইহার রাসায়নিক প্রকৃতি বাংল। দেশের অগ্য অঞ্চল অপেক্ষা! 

পুথক । পশ্চিমের সবট! ও পুবের্বর বেশীর ভাগ মিংভুম, মানভূম 

ও ছেোটনাগপুর পাহাডের ভাঙ্গাচুরা গলনে গড়া । পশ্চিমাংশের 

অনেক স্থানে বৃষ্টি তাপ, বাষু প্রভৃতি ক্ষরসাধক -_-প্রাকৃতিক 
(5০8) ) শক্তির প্রভাবে সন্নিহিত শিলা হইতে সরাসরি 

রাঢ়েপ মৃত্তিকার সৃষ্টি হইয়াছে । পুব্বের বেশীর ভাগ 
রাঙামাটি ছোটনাগপুর পাহাড়ে উৎপন্ন নদী । যথা অজয় 

দামোদর ) বাহিত মাটি, পাথর গুঁড়া ইত্যাদি পদার্থে গঠিত । 

হিমানীর ক্রিয়ার সুস্পঞ্তট চিহ্ন সম্বলিত মাটাও দেখা যায়। 

তাহার কতকটা লাল ক।কর (ল্যাটেরাইট ) আর কতকটা। 

বিন্ধ্যাঞ্চলের মোটা লাল বালি । দামোদর ও অজয়ের খাত বা 
মঙ্গদকোট, ভাতাড়, কেতুগ্রাম গু বর্ধমান থান পর্য্যস্ত এই বালি 

দেখ। যায় । এই মাটিতে ধান ও আখ বেশ ভাল ফলে। এ'টেল 
আহ এর নাম । জলসিক্ত হইতে না হইতে এমন কাদ। হয় 

যে তাহা "1 হইতে ছাড়ানো দায় । আবার রৌদ্র প্মইবা মাত্র 
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এই মাটি পাথরের মৃত শক্ত হয়। ইহাতে গ্রচুর ফসফরাস লৌহ 
(35548 ০১১85 ০1 1197) আছে । গঙ্গার পলি পায় কাটোয়া 

থানা, কালন। মহকুমার তিনটি থানা ও বর্ধমানের মেমারি থানা । 
এই জেলায় এটেল মাটি ছাড়া মেটেল, বেলে, দো-আশ ও পলি 

মাটি আছে । ইহা ছাড়া বালি, লাল কাকর ও পাথর পাওয়। 

যায় ॥। আবাদী জমিগুলি নিম্নভূমি, তাহা কাদ। মাটিতে (0155) 

গঠিত । নদীর পলি মাটিতে “দিয়ারা' জমি হয়। প্রতি বায় 

জমিতে পলির প্রলেপ পায়--এই জন্য রৰি শস্তা শীত ও বসন্ত 
খতুর ফসল ); ডাল, বব, গম, তৈলবীজ সরিষা, তিল ও তরি- 

তরকারী হয় । এই সবজঙ্বিই “দো-আবাদী বা “দো জমি। 

কৃষকেরা দো ছাড়। নদী খাতের বৰা নদী তীরের জমি বেশী 

পছন্দ করে । 

উদ্ভিদ £-- "কি অপুর্ধ এই দেশ'-_-দেশের প্রাকৃতিক 
শোভায় মুগ্ধ হইয়াই না| কৰি গানের বীণা ধরিয়াছিলেন আজও 

সেই গান শুনা যায় -- 

“কোন দেশেতে তরুলতা 

সকল দেশের চাইতে শ্যামল । 
কোন দেশেতে চলতে গেলে 

ূ্ দলতে হয় রে হুর্বা কোমল ॥ 
কোথায় ফলে সোনার ফসল 

সোনার কমল ফোটে বে-- । 

সেই আমাদের বাংলা দেশ 
আমাদেরই বাংলা রে॥ 

সত্যই বাংলার গ্রামগুলি দাবা খেলার ছককাটা মাঠ 

দ্রিয়ে ঘেরা_দূর হইতে তরুলতাবৃত তপোবনের ন্ঠায় দেখিতে 

মনোহর । *%(ক) বিশ্বকবিও মুগ্ধ হইয়া একটি গ্রামের রেখাচিত্র 
(নত পাকি 

(ক) ব্রাহ্মণের নগ্ন বক্ষে যজ্স্তের স্কার সাঠের মধ্য দিয়! 

নগরীর যোগক্ষত্র“লাল পথ ৰা ধুসর পর রেখা চলিক্াছে। কোখাও 
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করিয়াছেন তাহার অমর কাব্যে 

“মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে 
সুদূর গ্রাম খানি আকাশে মেশে । 

এধারে পুরাতন শ্যামল তালবন 

সঘ্ধন সারি দিয়ে দাড়ায়ে ঘেসে। 

বাধের জলরেখা, ঝলসে, যায় দেখা 

জটল] করে তীরে রাখাল এসে । 

চলেছে পথখানি কোথায় নাহি জানি 

কে জানে কত শত নূতন দেশে | 

( বধু সঞ্চয়িতা ) 

বসন্ত বর্ষা শরতের মনরাঙানে। শোভায় কবির হৃদয়বীণ। 

আপন। আপনি বাজিয়! উঠে। চারিদিকে তরুলত। ও ফসলের 

ক্ষেতে ঘেরা গ্রাম । মাঝে মাঝে ঘর ও দীঘি । এই গাছগুলি 

রে বাইরে চোখে পড়ে । 

আম, জাম, কাঠাল, লিচু, পেয়ারা, লেবু, তাল, খেজুর, 
বাঁশ ঝাড় অর্জুন, অশ্ব্থ, বট, দেবদারু, ঝাউ, ডুসুর, হ্পারী, 

নারিকেল, বাবলা, শিশু, মহুয়া, শাল, শিরিষ, জীয়ল, আকড়, 

আতা, পিপা, কলা, বেল, নিম ইত্যাদি । 

লতা £_-লাউ, শশা, কুমড়া, ঝিঙ্গা, উচ্ছে ইত্যাদি । 

এই লতাগুলি বড়ঘরের চালে, মাঠে, মাচায় 
দেখা যায় । 

ফুল £-_অশোক? মল্লিকা, টগোর, বেলী, মালতী, আকন্দ, 
জবা, চামেলী, গাঁদা, যুঁই, হেনা, শিমুল, কাশ, গুলঞ্চ, করবী. পদ্ম. 

পলাশ, শালুক, ধুত্রা, সঙ্ধ্যামণি, কামিনী, দোপাটি, সজিনাধণি, 

রাধাচূড়া, তরুলতিকা, টাপা, শেফালি, বাবল।, অপরাজিতা, 

কুষ্ণচুড়া, 'বনসোনা, শিরিষ, কালিক। মাধবী, ববের শ্িষ। 
পম স্পিন শর সপ 

ব৷ নদ'র.বাধ। মানা করে পথিককে,-আর সেতু সখীর মত পথ 

দেখিয়ে নিয়ে যায়। 
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সুর্যমুখী, শাল, রজনীগন্ধা, কেতকাী, কদন্ব, ভূমিচম্পী, স্থল- 

পদ্ম, ঘেটু, আম্রমুকুল | 
এই সব পালিত ফুল ছাড়! অনাম! বনফুল আছে ও 

অনেকের মধ্যে তুলসী মগ্জরী ঘরের শোভা বৃদ্ধি করে । আয়ুব্বেদের 

ওঁষধি দেশে আয়ুবেবদ নিন্দিত *(5) ওুঁষধধ বিলাত 

হইতে আনা হয় বা জোর করিয়া আনান হয়; ইহা সত্যই 
বিড়ম্বনা মাত্র । আজও হয় নাই যখন, তখন কবে যাইবে কে 

জানে! *গ) এ দেশের রস|য়ন বিদ্তা যে কত প্রাচীন ও কত 

প্রগতিশীল ছিল তাহা আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় হিন্দু রসায়নের 

ইতিহাস গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন । 
ওষধি ঃ__-লতা! পাতা মূল ওষধ করিতে প্রয়োজন হয় । 

নিম্নলিখিত ওধধগুলি আজিও টোটকা হিসাবে প্রয়োগ হয়। 

চিরত।, অশোক বাসক, শতনুলী, রেডি, মসিনা, হন্দিতকী, 

বহরা, আমলকী, বেলপাতা, তুলসীপাত!, আদা, 

আমরুল, কন্টক্ারী, কালমেঘ, হি], থুতুরা, বেল, অশ্বগন্ধা, 
শঠ, পিপুল, বচ, আনারস, ঘৃতকুমারী, প1নিকল, ঘব, ওল, তিল 

মুখ, গুলধ্, কুলেখ |রা, অনন্তমূল, ধনে, মৌরী, শেফালি, 

বজ্ড়ুমুর, কাট/লপাতা, কুচ পাতা, সিমুল, কদলী, তামাকপাতা, 
পপ পাপী শপ শী শি শিপ শিশিরে শী স্লিপ পপ 

(3৫) মহাত্ব। গান্ধী] আমাদের বলেন ষে ওধধে ধর্ম নিশিদ্ধ বস্ত 
থাকে 70155 (123791১৩৮88) 09060৩ ৬/০1৮6০ 0২17 ০11 1089 

8৫78187900৮ 7৮793 ০1 61810 17058501021 02৩1) ৬2801050016 58 

৩87৩1 জঠতেহও॥ ভি ০0 90১5186005৭ 18501180785 0০06 01 18১6৪৩ ৪:৩৯ 
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লেবু, নিম, থুলকুরি, হলুদ, চালমুগরা, সিজমনসাঁ, পান আল্জ্বন- 

ছাল, তুব্ব।, গাঁদা, অমরশছ্খ, ডালিম. এরগু মূল, ইত্যাদি । 

ধাতুজ ওঁধধ £-_চুণ, লৌহ ইত্যাদি । 
পশ্ড পক্ষী ও গ্হপালিত পশ্ড 2 ঘেড়া, ভেড়া, 

প্রানী গরু মহিষ, ছাগল, গাধা, রাম-ছাগল, কুকুর, 

বিডাল, বেজী ইত্যাদি । 

বন্য পশ্ড পক্ষী £-_ শিয়াল, খরগোস, বন-শুয়ার, সাপ,, 

নেকড়ে বাঘ, চিতাবাঘ, বানর, খটাশ, গোসাপ, বনমুরগী, কাঠ- 
বিড়ালি ইত্যাদি । 

পাখী (পোষা) £ 

রাজহাস ইত্যাদি | | 

সাধারণ পাখী :--কাক, বক, চিল, চকোর, চাতক, 

মরাল, বালী-হীস, ঘুদ্ৃঃ দোয়েল, শ্যামা, বাবুই. চড়,ই, সবুজ- 
পয়রা, শকুনি, শালিক, ডাহুক, কোকিল, পাপিয়া, পানকৌড়ি, 
কাঠ-ঠোকরা, (মাছ-রাডা ) ব।জ, পেঁচা, নীলকঞ, তিতির 

ইত্যাদি । 

সরিস্থপ £--সর্প বহু জাতীয় তন্মধ্যে কয়েকটি £-_কেউটিয়া, 
গোক্ষুনা, ময়াল, চক্দ্রুনাড়া, কেলে, চিতি, ভ্ডোমনা, লাউডগা 

ইত্যাদি বিষধর । ঢোল, ঢেমনা, হলহলে, ইত্যাদি অবিষধর 

পর্য[য়ের এবং টিকটিকি, গিরগিটি ইত্যাদি । 

কীট-পতঙ্গ £-_-মশা মানি, পিঁপড়ে, ঝবিলি'পোকা, 

ভেক, কেঁচো, বাছুলে পোকা জোনাকি, প্রজাপতি, ফড়িং 
মৌমাছি, বোলতা, ভীমরুল ইত্যাদি । 

তাপমাজ!, বারি- অ।সানসোশ হইতে দক্ষিশের সমস্ত 
পাত, জলবায়ু । অংশ উঞ্ণমণ্ডল্সে এবং অবশিষ্টাংশ নাভি- 

শীতোষ মণগ্ডলে অবস্থিত। তবে এখানে বৃষ্টিপাত হয় প্রচুর, 
এইজন্য গ্রীষ্মের তীব্রতা কিছু কম। বাতাসে জলীয় বাম্পও 

প্রচুর । শীতকালে বায়ু শুক্ষ থাকে, কিন্ত শীত দীর্ঘকাল স্থায়ী! 

হাঁস, মুরগী, ময়ূর, টিয়।, ময়না, পয়রা, 
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হয় না। এই জেল! উষ্ণ ও আর্ বিধায় স্বাস্থ্যের অনুকূল 

নহে । শরীরকে হুব্ধবল করে কন্মণক্তি ও প্রবৃত্তি মন্দা হয় । 

আসানসোলে সব্রোচ্চ তাপ মাত্রা ১১৭০ ও জেলার নিয়তম 

তাপ ৪৬০। 

এই্ট উত্তাপ গড়-_ক্রম -মান নিয়ে দেওয়া হইল । 

পৌষ-মাঘ --৮০*-৬ (িআী) তাপ 
মাঘ মাস ৮৮৮৪৩ আশ্বিন তক ৮৮০৯০ 

ফাগুন মাস -_- ৯৩০-৭। কান্তিক তক ৭৩7৮ 

চৈত্র-বৈশাখ--১*২০-৫ অগ্রহায়ণ ৬২৭৯ 

পৌষ (প্রথম ভাগ) ৫৫০৮, 

টা 

বারিপাত উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু 

প্রবাহে এখানে প্রচুর বারিপত হয়। আঘাটে ৮” ইঞ্চি, আ্রাবণে 

১৭ ইবি, ভাদ্র ইত ছাশ্বিশে ৭৮৪ কাজকে বারিপাত 

চন ৪৪1 উপ্িি। টজযত ভইতত ককের মোট ৫২২৮০ 

অপশিও কালের গড় ১1 মধ, ঝড়, কুয।সা, শিশির, বিজলি, 

ক।ল-টবশ'খা এই জেলার খেল। পাতি । আশ্বিন ও কাল্তনের 

স্ব্যাদয় ও স্থধ্যাস্ত অভাব মনোরম । বশাখের ঝড় কাল 

£ইনশাখী' ভীবণ ভয়াল তবুও মনচুরি করে । আশ্বিনের ঝড় 

মুহ্বলা-দোল ; ইহাকে কবি বলে £--“এমন ধানের ক্ষেতে ঢেউ 

খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে ।' ফাগুণের বনে মনে আগুন 

গ্বালায়। চাদিনী-র।তির মুখে পাপিয়ার তান ও কোয়েলার 
তান অতীব মনোহর । ক (ক) 

দেব তুর্থটন।! বন্যা ১--অজয ও দামোদরের কুপায আমরা! 

পঞ্জিকা | বাস করি । দামোদর আমাদের পরম মিত্র 

*।ক) কবিও সেইজন্ত গান বলেন--“এ বৃঝি ৰাশী বাজে, বন 

সাঝে কি মনোনমাঝে” । 
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সেইজন্য ছড়া বেঁধে আদর করে বলি £__ 

“ওরে নদ দামোদর , 

তোরে নিয়ে আতান্তর ॥” 

আরও একটি প্রচলিত ছড়া আছে সেটিও না বলিয়। 

থাকা যায় না-_ 

“নদীর ধারে বাস; 

ভাৰন। বার মাস, 
হয় ত ভাল, নয় ত মন্দ, 

নয় ত সব্বনাশ ৭” 

দামোদরে দক্ষিণতীরে বাঁধ নাই কিন্তু উত্তরে কিছুটা বাধ 
আছে । কাজেই রায়না-খগুঘোষ থান দামোদরের কোলে । 

বর্ষায় সে মহকুমাহাকিম ও জিলা-শাসককেও শাসন করে | 

দেশের স্বাস্থ্যভানি করে । রেল ও নদীর বাধই নর্ধমান জ্বরের 
জনক | বঙ্গ। ভয় খুঃ অঃ ১৭৭০১ ১৭৮৭৯ ১৮৯৩, ১৮৫৫৯ ১৯০৫, 

১৯১ 25 ১৯১৬, ১৭১১৭ ১০১৮১ ১৭২০৭ ১৯৩৪, ১৯৪৩ । অজয়ের, 

দাঁক্ষণ দিকেও বাঁধ আছে। 

'অনাবৃষ্টি £_দেবমাতৃক দেশে প্রায়ই অনাবুষ্টি হয়। 

কয়েকটি হিসাব পাওরা যায়। ইং অক্ষ ১৯১৮, ১৯৩১, ১৯৩৫, 

১৯৪০ খ্ুঃ । 

ঝড় £-- কবি বলেন-- শালের বনে থেকে থেকে, 

ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে । 
মোটায়ুটি বড় ঝড়ের হিসাব পাই খুঃ ১৮৭৪, ১৯৪৯, ( মেদিনী- 

পুরের সাইক্লোন ঝড় ), ১৯৫০ । | 
ভূমিকম্প :--১৮৯৭ ও ১৯৩৫ খুঃ অব্দের ছুইটি ভূমিকম্প 

বিখ্যাত । 



দ্বিতীয় অধ্যায় 

বধমান-ভুভি 

প্রাচীন হিন্দু যুগের বর্ধমান অঞ্চল বা! বর্ধমান ভূক্তি | 
প্রাচীনকালের ইতিহাস সাধারণতঃ প্রাচীন সাহিত্য, (২) 

শিলালিপি, (৩) তাম্রলিপি. (৪) ভাস্কর্য ও চারুকলা, (৫) 

কিন্বদন্তী প্রভৃতির উপর ভিত্তি করিয়। রচিত হয়। *%(ক বধ মান 

অঞ্চলের কয়েকটি প্রত্ু-তাত্বিক ও এতিহাসিক নিদর্শন ২ 

ভতত্ব-বিদের মত 2--এই অঞ্চলের মৃত্তিকাস্তর গণ্ডোয়।ন। 

স্তরভুক্ত হওয়ায় এই অঞ্চল হিমালয়ের চেয়ে ও বয়সে বড়-- 

অতি প্রাচীন প্রদেশ । বর্ধমান জেলার মেরুদণ্ড “দামোদর' | 
ছোটনাগপুরের পালামৌ প্রদেশে ইহার উৎস। এইজন্য ইহা! 
গঙ্গার চেয়েও প্প্রাচীন। ধর্ম্মকহিনী ইহাকে আদ্যের গঙ্গ! ও 

সত্যের গঙ্জ। বলে । 

(খ) প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই অঞ্চলকেই “রাঢ়' (স্থুহ্গ। 
বলিত। রাঢ় প্রদেশ বলিতে বুঝায় বর্তমান পশ্চিম বঙ্ত 

(ভ!গীরথীর উত্তর পুর্ব অংশ বাদ দিয়া ও বিহারের সিংভূম ও 

মানভুম জিলা ও উড়িষ্যার ময়ুরভঞ্ রাগ্্য। ইংরাজ যুগের 

বধমান বিভাগ ও এই রাট প্রদেশের কিয়দংশ মাত্র । “রাষ্ট্র 
শব্দের অপভ্রংশ “রাট' । কাজেই “রাঢ়' বলিতে বধধমান 
ভুক্তিকেই বুঝায় । | 

+ (ক) 51 0195553 01 8088558 ০01 [38000 [1810৫0 ৫- 

(1) 208501101801859 (2) 08175, (3) ৯৮1০7220252) (4) 2 12৫76101 

(83 271116151010 0) (5) 2১1501৩7172131017705] ৮7168212906) 

[770821) 0৩৪117802)9 

(1150127 [7591025 ৬. 4৯, 32050 2৬7) 



১ ৩৭ ] 

(১) পুরা-প্রত্তর যুগের তথ্য £-_হুর্গাপুর অঞ্চলের প্রত্বতখ্য 
ৃষটপুর্ব ১০ দশ. আবিষ্কার । ইহাকে দামোদর-উপত্যকা 
সহজ বৎসরের সভ্যতা বলা যায় । মহর্জেদারে। ও হরপ্লার 

তথ্য প্রত্ৃতত্ব যেমন সিন্কু-উপতাকা সভ্যতার অতি 

প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করে; এই ছুর্গাপুরের আবিষ্কার ও তাহারই 

অন্থরূপ । ইহাও প্রাচীনতম । 

(গ) নব-প্রস্তর যুগের তথা £--( খ্বঃ পূর্ব আট সহজ 
বংসর ) প্রাচ'ন বধ মান জিলার অন্তর্গত বাঁকুডা গঙ্গাজলঘাটির 

বন আম্মুরিয়া অঞ্চলে “প্রস্তরের কৃঠার' প্রাপ্তি এই অঞ্চলের 
প্রাচীনত্ব ঘোষণা! করে । (0 পশ্চিমবঙ্গ ১০৬১)। 

(ঘ) বৈদিক যুগ (খুঃ পৃঃ ৫-৬ সহত্র বধ ' _ এতরেয় 
আরণ্যকে “বঙ্গ প্রদেশের উল্লেখ আছে। 

বেদের পরিশিষ্ট-ষুগ বেদের কর্মকাণ্ড তন্র-সাধন! 

আজিও অবিকৃত । কারণ অধ্যাত্-সাধনা ভ|রত'য় সংস্কৃতির 

একটি বৈশিষ্ট । ঞ্ প। 

সুত্র যুগ স্থত্র সাহিতাকার সাংখ্দর্শন ণেতা 

কপিলের মনোবিজ্ঞান জগংবিখ্যাত | সেই কপিল মুনির 

আশ্রম বঙ্গোপসাগর সঙ্গমে ৷ আজও সেখানে পুতি মাঘ মাসে 

মেলা হয়। মন্ত্র সহিতায়-__বজ প্রদেশের কথা আছে । 
সুত্রযুগের আও একটি কিহ্ছদন্ত। আছে £-_-পাতুল 

কংবদস্তী। 'মান্তেশ্বর থান) গ্র।মে পতগুলীশ্বর নামক শিব 

মুন্তি আছে। এই দেবের প্রতিষ্টত] মহবি পতগ্রলি মুনি । 
ইনি এই মুনিবর) নান। স্থান পরিভ্রমণ করিয়া এই শ্রামে 

উপস্থিত হ'ন ও এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়। সাধন করেন । 

*.প। কুক্সিকা তু পাম যায় 2-তশ্ববুতগর একটি পাঠস্থানের 

কয়েকটি পীঠ এই ক্গেল'ম আছে । যথ| (১) উঞ্জানি 'মঙ্গলকোট); 

(২) দক্ষিণভিহি-অট্রহাস (কতুগ্রাঘ 5:0৩) বহুল কেতুগ্াম ॥ 

(৪) ক্ষীরগ্রাম (মঙ্গলকোট | 



[৬৮] 
সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া প[তঞ্জল-দর্শন । পাতঞ্জল বা যোগ 

দর্শন) রচনা করেন । এখানে আজিও প্রতি বংসর শিবরাত্রিতে 
মহোৎসব হয় ও মেলা বলে । 

(ঙ৬। মহাকাব্যের যুগ (খুঃ পুঃ ১৩-১১. শতক) £- 
মহাকাব্যের যুগ শতিহাসে এই যুগের মানচিত্রে বঙ্গ প্রদেশ 
দেখ যায়। 

রামায়ণ - রামায়ণ গ্রন্থে রাজ। “ভগীরথ”'- এই অঞ্চলের 

মধ্য দিয়া আদি-গঙ্গার শাখা বা খাল আনয়ন করিয়া এই 

প্রদেশকে শস্যগ্ামলা করিয়াছেন । আজিও সেই নদীর খাল 

ভাগীরথী বা হুগলী নদী বলিয়। খ্যাত। এই নদীর উপকঞ্জেই 
যত সমৃদ্ধশালী নগর-বন্দর গঠিত । যথা-_কাটোয়।, কালনা।, 

অগ্রদ্বীপ, হাওড়া, শ্রীরামপুর, হুগলী, চু চুড়া, চন্দননগর ইত্যাদি । 
সম্রাট রঘুর দিগবিজয়ে এই দেশের লোকের কথা ও আছে 
(রঘুবংশ) * । এই যুগের আর একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে । 

ব।সী পুত্র মহীর/বণের পুজিতা কালী এবং দেবীর নাম ভদ্রকালী । 

রামরাবণের যুদ্ধে পিতৃভক্ত পুত্র মৃহীরাবণ রামলক্ম্মণকে 
অপন্ৃত করে এবং পাতালে বন্দী করে। রামভক্ত হনুমান 

মহীরাবণকে বধ করিফায রামলক্ষণকে উদ্ধার করে । উদ্ধারের 

পর ফিরিবার পথে ভক্ত হন্থমান দেবীকে ক্ষীরগ্রামে রাখিয়া 

যা'ন। তদবধি দেবী 'যোগাদ্যা” নামেই পরিচিত হন | 
০ পপ, ৮ পপ এ 

০৬০০০ শপ এ ৯ পপ এপার সপ আস - সপ পা প্রিপকপ 

* রঘুবংশং __ চতুর্থঃ-সর্গ, ৩৫-:৬ শ্লোক 

অনআ্রাণাং সমুদ্ধর্তস্তস্মাৎ সিদ্ধুরয়াদিব। 

আত্ম" স-রক্ষিতঃ সু্ষৈবু ভিমাশ্রিত্য বৈতসীম্ ॥ ৩৫ 

বঙ্গাহুতখ- য় তরস। নেতা নৌসাধনোদ্যতান্। 

নিচখান জয়ন্তভ-ন্ গঙ্গাশ্রোতোইস্তরেরু সঃ ॥ ৩৬ 
সপ সপ, পপ 4৮ ৮ পরব পপ রস রি পপ থপ 

প্রপাদ উপাবেদ (বিজ্ঞান চাবিটি :--(১) আযুর্বেদ, (২) ধের 

(৩ গন্ধরা-খেদ, (৪ অর্থশান্স। 



মহাভারত -_ এই জেলার আর একটি গ্রাম পাগুবেশ্বর । 

কথিত আছে এই গ্রামের নিকট অজয় নদীর তীরে পাগুবেরা 

'অজ্ঞ।ত-ব1স” কাল যাপন করেন । সেই সময়ে তাহারা ৫ পাঁচটি 

শিব মন্দির £তিষ্ঠ। করেন ও শিব সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। 

তৃতীয় পাগুব পাশুপত অস্ত্র লাভ করেন । এই দেশে বিখ্যাত 

মোঙগলয়েড জাতি, আর্ধা, দ্রাবিড় ও নিষাদ বা অগ্ত্রিক জাতি 
বাস করিত । এই জন্য দেবাদিদে শিব কিরাতনবেশে তৃতীয় 

পাণ্ডল অজ্ঞুনকে দেখ। দেন । (তুলনীয় -কিরাতাজ্জুনীয়ম্- 
ভারবি )। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রাকৃ-জ্যোতিষ €( আস।ম+, অঙ্গ, মগধ, 

€ বিভার ), বঙ্গ ইত্যাদির রাজারাও লিপ্ত ছিলেন । বঙুদেশ 

কৌর্ব দলভুক্ত ছিল | 1১১1) 
'শুর!ণ" শা ষুগ মার্কগেয় পুরাণে বন্ধমান অঞ্চলের উল্লেখ 
খুঃ পৃঃ ১১৭ আছে। ভবিষ্য ব্রহ্ম। খণ্ড একটি পুরণ শ্রেণীর 

শতক গ্রন্থে বদ্ধমান' মণ্ডলের কথা আছে । 
-- কথিত আছে জেন ২৪শ তীর্থঙ্কর মহাবীর “বদ্ধমান" 

তৈন ধর্ম_ এই মণ্ডল বা ভুক্তিতে তপস্যা করেন। কাজেই 
খ্বঃ পুর্ব ৬শতক এই প্রদেশের নাম বদ্ধমান _ “মহানীব” স্মৃতি- 
কল্পে ( অনুমিত হয় )1 কিন্ত ইতিহাস তাহা সমর্থন করে ন1। 

বরবাকর নদী তীরস্থিত প্রাচীন প্রস্তরমন্দিরগুলি 

বন্ধমানে জৈন-কীন্তির ও মধ্যযুগের স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন । 

€জলার অনেক স্থানেই জৈন সুন্তি পাওয়। গিয়াছে । টজেনদিগের 

প্রাচীন শাপ্ধ আচার! স্তরে (আয়রঙ স্ৃৃত্তে ) বাড ও সুঙ্গ 

( প্রাকৃত স্থবভ ) দেশের আচরণের কথা আছে । *1) 

(১1) 30099 -৮ 20990 8.0. ৮৮58500৩172 ৬৬ 21০ 

শত [58,68555 08059৩ ৬/০৪ »918510 66% 2 1070৩58 ০01 991518) 

83510957 35177628 57১0 81১৩ [75177505998 2150 019৩ ১70,500, 

€ ৬, 4৯. ১202111৯০25) 

ক.)) ]81)14128 -- (8 00৩ 510 09 9780801086৩ 4৮ 
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(ছ বৌদ্ধধর্ম ( খৃঃ পৃঃ ৫৪৩ অক) ইহার প্রবর্তক 
বুদ্ধদেব । ইনি হিমাপয়ের পাদদেশে নেপালের দক্ষিণাংশে 

অবস্থিত কপিলাবজ্ত নগরে শাক্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বাজসম্ভান ॥ 

তাহার পিতা রাজা শুদ্ধোদন, মাতা মায়াদেবী । ইনি বিহার 

অঞ্চলে বুদ্ধগয়ার নিকট নৈরঞ্না নদীতীরে অধ্যাত্ম সাধনা করিয়! 
সিদ্ধিলাভ করেন 1 এই ধর্মই 216৮ ০1 255 এশিয়া! 

মহাদেশের আলো বলিয়া বিখ্যাত 1 *%[2.] 

বধমানে তন্ত্র সাধনার বনু কেন্দ্র আছে । ইহা বৈদিক 

তন্ত্র ও বৌদ্ধতস্ত্রের সমবায় । তন্ত্র যুগপৎ পরবস্তী ও পুব্ববস্তী 

বৌদ্ধ যুগের । কেহ কেহ বলেন-_বশিষ্ঠ সুনি উহা চীন দেশ 
( তন্ত্র) হইতে শিক্ষা করিয়া আসেন । সেই জন্য এই 

চৈনিক।চার সাধনার অন্য লাম “ঠচনিকাচার' । তন্ত্র ছুই 

প্রকার [১] মহাযান” ও 1২] হানযান । মহাযানী তন্ত্র হিন্দু ও 

বৌদ্ধধর্মের সথি। । হাঁনযান তন্ত্র খাঁটি বৌদ্ধ, ইহা ও কাল ক্রনে 

কদাচার লিপ্ত হওয়ায় এ “দশে মাটিতে তাহার স্থান হয় নাই । 

মহাঘানপন্থী বৌদ্ধরা হিন্দ্ু:দর পরবত্তীষুগের 'মুত্তিপুজ।” ও পুর্বববস্তী 

যুগের ভক্তি বাদ" শ্রহণ কর । হিন্দুরাও ধর্্মকার্ধ্য ব্যতিরেকে 
“অ[হংস।, ও জীবে দয়। মত গ্রহণ করে । 

€00015075 [২৩172149501 1) 520৮217509৮০ 115 555৩1750৩-- 4৯ 1)]1)5282 

[0৬ 318 01016019777 ল 78818220৩0৮), ৮৮০৩০ ১711) 171, 7-0 52 

কল) (৫ 2810 21৩ :৮ 

৬৮1))1৩ 11১৩ 0১716511751 0050০121 130000)1558 হও 242১ 

15)81515% 22800 15520 [01১21050191 - 20505 2550512709)8178 হও 25 

[074015551 01১51751101777 665 50950 550০9130 1550৩ 2৩ 

চ৫১806, 013৭ 076৩ শু 25005020905 0070057েহ 2000০5৯00৩0 51০3515 

০ 217011311718 0150111165৩ 268 5000562180৩ 28100700888 ৪০6 11) 005৩, 
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[ ৪১ ] 

বুদ্ধ উপাসকদের মন্ত্র 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'; সংঘং শরণং 

গচ্ছামি ও ধর্মং শরণং গচ্ছামি । সেই যুগে রাটেও বৌদ্ধধর্ম 

প্রচলিত হয়। এই কারণে রাটড়ের গ্রামের অধিদেব ধর্ম 

(ধন্মরাজ বা ধন্ম ঠাকুর ); আর অধিদেবী তাহার সঙ্জিনী 

কোথাও কেতকী, আদ্যা, বাস্ুলী, রুঙ্কিনী, চণ্তী বা! ষষিবুড়ি, 
মনসা, দিক্ষি ঠাকরুণ, ওলাই চস্তী, নেকড়াই চণ্ডী নামে সবর্বত্র 

পুজা! পাইতেছেন । বর্ধমানের “সর্ববমঙ্গলা" দেবীও আদ্যা, ধর্ম্ম- 
ঠাকুরাণী । রামাই পণ্ডিতের “ধর্ম ও হিন্দুর “ধর্ঘ্রাজ" মিলনে এই 
দেবী বর্ত,লাকার অথাৎ বৌদ্ধ-আছ্যা-দেবীর হিন্দু-সংক্করণ। এখন 
যে ভ,পগুলি পীরের দরগা বলিয়া পরিচিত হয় তাহাও মুলতঃ 
বধ দানে বৌদ্ধ বৌদ্ধজ্ত.প ॥ রবীন্দ্রনাথের 'পুজালিণী' 

প্রভাব কবিতায় সেই “ভ্ত,প পদমুলে নিবিল চকিতে 
শেষ আরতির শিখা |” * (১) 

বৌদ্ধধন্র্ের শ্তংপ ছাড়া অন্য নিদর্শন বথা-_দেউল বা 

শুহ্য-গর্ভ মন্দির, ও প্রাচীন শাস্গ্রন্থ “চর্য্যাপদ' ধেশ্মমঙ্গল” ও 'শুন্ঠ 

পুরাণ' ইত্যাদি | 

থৃষ্টধর্ম্ম হিন্দুধর্র্ের সুদূর প্রতিধবনি | ( শ্বামী বিবেকানন্দ ) 
03:77:18 :009160% 0০ 1১7-5018 2 7511680158০ ৬/010 

স3293597 38 7/001875 006 7৩) 0180 জা 18511 25100 

906 ও 28190500 ০)১০”" ( বিবেকানন্দ চরিত -সত্যেন্ত্র নাথ মদ্ভুমদার ) 
ভারতের ছয়টি বড়) দর্শন [১] সাংখ্য ২] যোগ বা পাতঞ্জল 

[ত]স্কায় [৪] বৈশেশিক [&] পুর্ব মামাংস! ([৬| ভত্তর মীমাংসা (ৰ! 

বিশ্বজয়ী বেদাস্ত)। 

নতুন খবর £ _ব্যাবিলন দেশের বিবাহ রীতি । বৌ-এর বাজার 
বসিত | সেখানে বরপক্ষ বৌ পছন্দসই কিনিয়! লইত । €২) সতীদাছ 
গ্রথ] মধ্য এশিয়ায় প্রথম আরম্ভ, ভারতে নয় । 

* (১) সে দিন শুভ্র পাবাণ ফলকে পড়িল রক্তলিখ। 
সে দিল শারদ স্বচ্ছ নিশীখে 
প্রাসাদ কাননে লীরবে নিভূতে-_- 
স্ুপ-পদমূলে নিবিল চকিতে শেষ আরতির শিখা । 

( সঞ্চয়িভ! ) ৩০৪ পঃ 1 
ম্খ্ 



[ ৪২ ] 

বুদ্ধদেব স্তানার পুর্ববর্তী যুগের আর্ম্য খষিগণের প্রতীক 
মাত্র । এইজন্যই হিন্দ্ুশান্ত্র তাহাকে অবতার রূপে গ্রহণ করে । 
“অর্ধ খন্িদং ব্রক্ম “সব্বং অনাত্মং নিবর্ধাণং শাস্তংং এই বুদ্ধের 
বাণী । * (২) 

প্রাক গ্রীক এই যুগের ভাস্কর্য বাস্থদেব মৃন্তি ও কক্কালী 
আক্রমণ যুগের মুন্ডি যথাক্রমে রায়ন। খানার শাখরী গ্রামে 

ভাস্কর্য ও বর্ধমান থানার কাঞ্চননগরে পাওয়! 
গিয়াছে । 

গ্রিক গ্রীক সাহিত্যিক ও রাষ্টদূত পণ্ডিত মেগাস্থিনিস 
মেগধস্থিনিসের তাহার বিখ্যাত (1179155) ইগ্ডিকা গ্রন্থে 

বিবরণ বধধমানকে 7০:৮1 পোটালিস ও অধিবাসী- 

€খ্ঃ পুঃ ৪-৩ পতক দের গঙ্গা-রাড়ি বঙ্গেন ইহাতে তাহাদের 
বীরত্বের কথাও আছে। 

চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক এই যুগের মানচিত্রে রাঢঅঞ্চল ও তাম্রলিপ্ত 
যুগ-খঃ পৃঃ ৪-৬ (তমলুক) বন্দরের কথা আছে। চন্দ্রগুপ্ডের 

শতক (৩২২-২৯৮ খ্বঃ পুঃ) রাজ্যগুলির তালিকায় 

বঙ্গদেশের নাম আছে । ০1091508758 20156575 1যা91৮৩ 4৯89013- 

1572, 080]56, 01. 67 (8হ৯-095010)5 0৩105] ০: ত5102- 

৬৪ [0 1115 পি ১/৩৪০ 02909151525 5150 ০০076517050. 

70885 ৬]. (1.৯. টা 17. 1. 524) 

কীত্তিস্তভ মহীশুর প্রদেশে পাওয়া মক তাহাতে যে 
ল্কালিপি আছে, তাহার কথ! বলি । 

সেই নীতি-উপদেশ আজিও সমস্ত ফাল্িকেরই পাজনঃ 
যোগ্য । উপদেশগুজ্ি এই £-_যথ। 

১। পিতামাতার ভূক্তি কৃরিৰে । 
ক €র.) ৮৪৭. হা? দু জানের ভগবত বৃদ্ধের দস্যু হয় ইহ! হই 

বৃদ্ধা গপন! কন ক । বর্তমান বর্ষ (১৯৫৫ খবঃ) ২৪৯৮ বুদ্ধাব্ব । 



চি হজ এ 

২। জীবে দয়! করিবে । 
৩। সত্য কথা বলিবে। 
৪1 শিক্ষকদ্দিগকে সম্মান করিবে | 

৫। আত্মীয়স্বজনকে ঘথাবিহিত বরণ করিবে 1 

। এই উপদেশাবলী 'তৈত্তিরীয়' উপনিষদে শিক্ষাবল্লীতেও ল্মাছে ) 

স্বঃ পুঃ২ শতকের পোকরনা পলাশডাঙ্গায় (প্রাচীন বধ মান- 

মুৎ্-শিল্প অধুনা! বাঁকুড়া জিলা একটি বেলেমাটির 

€ অনুমাদিক ২ খুঃ পৃঃ শতকের ) বক্ষিনী মুক্তি পাওয়া গিয়াছে । 

তাহ।র ভাক্ষর্য্য প্রাচীন যুগের | 

তমলুকে ( প্রাচীন বর্ধমান-অধুনা মেদিনীপুর জিলা ) 

বেলেমাটির ( খুঃ পুঃ ২ শতকের ) একটি মানঘের মুখাবয়ব ও 

পাওয়া গিয়াছে । 

বিক্রমাদিত্য যুগ খুঃ পুত ৫৮ অন হইতে সমগ্র ভারতে 

[খ্বঃ পৃঃ ১ম শতক] বিক্রমাব্দ প্রচলিত হয় । ইহাও বাংলাদেগে 

চলিত আছে । রর্তমান বর্ষ ২*১১-১১ বিক্রমান্দ | 

রোমক মহাকবি ভাঞ্জিিল (খুঃ পুঃ ১ম শতক) গাঙ্গ- 

রাঢুদের অপুর্ব বীরত্বে মুগ্ধ হইয়াছিলোন । 

রোমক প্রচীন রোমক *পেকিক্লিস” বধমান-ভুক্তির বাণিজ্য- 

্রস্থ সম্পদের কথায় বলেন যে গাজ বন্দর হইতে 

বু দ্রব্য রোমে আমদানী হইত । 
লামার 5 জা শর 

ীসপীনদ 

প্রাচীন ভারতের বিভয্ান শান্তর চারিটি যথা__ 

১। আম্ীক্ষিকী দর্শন শান্তর (সাংখ্যদর্শন, লোককর্শন। লোকায়ত ). 

২1 আ্রয়ীবেদ (খক, যু, অথবা ।) 

৩। বার্ড! (কুবি, পশুপালন, বাণিজ্য ইত্যাদি কার্ধ্যকমী-ৃত্তি-বুলক 

বিদ্ব! ) 
হ) জর্থশার পট দুনটতি। 



[৪৪ .] 

কনিক্ষুগ হইতে প্রচলিত শকাব্দ (খুঃ অব্দ ৭৮) আজিও 

কনিক্ক যুগ বন্ত্রমান | তাহার মুদ্রা বাংল। দেশে পাওয়। 

খুঃ অন্ব ঘার। বর্তমান বর্ষ ১৮৭৭ শকাব্দ । প্রায়ই 

১ম শতক এইট অব্দ জাতকের জন্মকোিতে লিখিত হয় । 

সমুড্রগুপ্ত যুগে সুঙ্ষ দেশের কথা আছে । এই স্থন্ষাই 

রাঢ-অঞ্চল । সেই যুগে একটি রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল 

সমুত্রওপ্ত যুগ পুস্করণ ( অধুনা পো।খরণা, বাকুড়া জিলা )। 
খু অব্দ বর্ধমান জিলা, থান! জামালপুর, মশাগ্রামের 

পথ শতক নিকট সমুদ্রগুপ্তের পিতা চক্দ্রগুপ্ডের অতি 

হর্লভ রৌপ্যমুদ্্র। পাওয়। যায় । 

খুঃ অব্ব বিক্রমাদিত্য €( ৩৩৯--৪১৪ খুঃ) বা 
৪--& শতক দ্বিতীয় চন্্রগুপ্ত রাজার সভাকবি কালিদাসের 

রঘুবংশ কাব্যে রঘুর বঙ্গবিজয় উল্লেখ আছে । 

পণ্ডিত ফা-হিয়ান [চীনা পধ্যটক] ৪১৩ খুঃ অন্দে তমলুকে 

চীনা পধ্যটক- কিছুদিন থাকেন ও তাহার স্বিখ্যাত বিবরণী 
(ফ।-হিয়ান) লেখেন । ইহাতে এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম চলিত, 

হি ছিল জান। যায়। বদ্ধমান বিভাগের তাতঅলিপ্ত 

নিক [তমলুক] বন্দর হইতে চীন, যবদ্বীপ ইত্যাদি 

দেশে বাণিজ্যপোত-শ্রেণী যাত্রা করিত । 

গুপ্ত যুগ এই যুগে প্রথম বাঙ্গালী সম্রাট শশাঙ্ক 

খুঃ ৬-৭ শতক গুগ্ত। তাহার রাজধানী ছিল কর্ণ-ন্ুবর্ণ (অধুন। 

বদ্ধমানের উপকণ্ঠবর্তা কাঞ্চননগর) । 

বৌদ্ধধর্ম (মিশন ) সংঘ :-__ 
ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিক। মহাঙছেশ, লক্কান্ধীপ ও সুবর্ণ ভূমিক্তে 

ব্রেক্ষদেশে) বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারকগণ (মিশনারী) ধর্্মামৃত পরিবেশন করিত । 



রঃ, | নম নও ভারত রা নু বার 

পাল ওসেনরানত্ব এই বৃগে বর্ধমান তুষ্ডিতে বৌদ্ধ পরড়া- | 
চাঃ লুপ শতক বের. অনেক নিদর্শন পাওয়া বায়। ক্াস্াই 
রো এ ট পশ্তিতের, শুভ পুরাণ? ; “চরধ্যাপদ*  কর্া 

কাহুপাদ ও  লুইপাদের সাধন-গাথা |. জুইপাদ ও কালা 
সপ্তগ্রামে বাস করিতেন । কথায় বলে-_ 'কাহু বিনে সত নাইম | 
এই কাহ্ই কাহুপাদ আদি বাং লাভাষার কবি। . 
টিন রি এই যুগের উত্তর বঙ্গে পাল রাজন্ধ কারল 
অতীশ বিক্রমশিলা মঠ হইতে অতীশ. ( দীপন্বর 

শ্রীজ্ঞান ) বাঙ্গালী ভিক্ষু তিববতে গিয়া! বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন । 
এই যুগে, বেদ চর্চার প্রমাণ ও পাওয়া যায়। দেৰ পালের, সুগে 

বেদচর্জ। . নারায়ণ পণ্ডিত "ছান্দোগ্য পরিশিষ্ট প্রকাশ”, 
গ্রন্থ প্রকাশ .করেন। ইহা ব্রহ্মবিদ্ধা বিষয়ক গ্রন্থ। ইনি উত্তর-. | 
রাঢ় বাসী । রঃ 

পপ্ডিত ভট্টভ ভব দেব (81505575589 ০ ও 9£ | 

71515 245, 19৩৬) পশ্চিম রাঢ়ের আউসগ্রাম থানার গুক্কর] ং 
ক্রেশনের নিকট সিদ্ধল € সৌধাল ) গ্রামের অধিবাসী 2 

ভরত-রন্্ পণ্ডিত ইনি হরিবন্ধীদেবের মন্ত্রী ছিলেন । সমগ্র সায় 
ভষ্টভবদেব বেদ ও নানাবিধ শান্সে ঠাহার অগাধ জ্ঞান 

ছিল। “মীমাংসা! দর্শন" বিষয়ে তভীহার ছইখানি শ্রস্থ আছে): 
জানিস পপ | 

০১০০০ টি ০ ছার ২০০01521 2 842 £&, 19; রা 

ক . (%., ৫৯. 820788 ম্ ১$ 

তু ফাগ জর, কার প্রথম লা লনুদেশে হেঁউরোপে, পর ং এ ডা চর, 

এল হি লরধন তরিাহী রা মদ: € 
নি) যদ 
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বথা-_“কম্াহষ্ঠান পদ্ধতি, ও প্রায়শ্চিত্ত বিবেক হই" নি 
একাধারে যোদ্ধা ও দিগ.বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে 
ইনিই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পুনরায় হিন্দুধর্ম ফিরাইয়া আনেন ॥. 
এট কারণে তিনি রাঢ বঙ্গের তথা সমগ্র ভারতের বু । 

ভাত্র শাসন গঙ্গা ভোজ বন্মার বেলার তাত্র শাগন (19৬ 
ও প্রাচীন গ্রন্থ ০76009709 ৩০ 1367891) ইহাতে রাঢ় নিবাসী 

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণস্্রাম দেব শন্মার উল্লেখ আছে । “দিখিজয় প্রকাশ” 

€খুঃ আঃ ১*-১২ শতকে রচিত) একটি ভৌগলিক গ্রন্থ । ইহাতে 

“বর্ধমান দেশ" বলিয়া বাটের বণনা আছে । 

তাস্কার্যয কাটোয়ার প্রাপ্ত খাষভ-নাথের একটি শৈল- 
১১ শতকের খুঃ মুন্তি এই যুগের চারুকলা -নিদর্শন | 
সেন যুগ বললাল সেন (১১৫৮-৭* খুঃ অহ) ও লক্ষণ সেন 

€১১৫৮-৭* পৃঃ) ক্লাজাদের রাজত্বকাল । বলালসেন সমগ্র বঙ্গ 

দেশকে পুর্ধববঙ্গ, (২) বগরী (৩) বারেন্দ্র ও (৪) রাঢ় এই চাল্সি 
ভাগে বিভক্ত করেন । তাহার যুগ হইতেই ব্রাঙ্গণ ও কারস্থ 

সমাজে কৌলিন্য প্রথার প্রচলন । তিনি বিচ্চোৎসাহী ছিলেন ॥ 

তাহার যুগে এদেশে বেদ বিগ্ভাচর্চার মর্যযাদা দেওয়া! হইত ॥ 
লক্ষণ সেলের বর্মাধ্যক্ হলায়ুধ “ব্রাহ্মণ স্বন্ধ' গ্রন্থ রচনা 

করেন । রাট়ীদের বেদ পাঠের পরিচয় আছে। প্রাক্-তুর্কা 
কনি জয়দেব ধুগে বাংল! দেশের রাজা লক্ষ্মণ সেনের €১২০৫ 

খুঃ সুতা) সভাপতি ছিলেন সাধক করি জয়দেব । নিবাস কেন্সু- 

বিশ্ব গ্রামে ( প্রাীন বর্ধমান, অধুন1 বীরভূম ; অজ্য়তীর ) ৯ 

তাহার আমর শ্লোক -- - | 

স্মর-গরল খগ্নং, মম শিবরসি সগুনং 

 দেছি পদ পল্লব মুদারম্ । 

 ক্লদহ্য পর্ত গীত]। “গোছা দখল করে ১৬১, খ্বঃ অন) তখন 

ভারতের সম্রাট, (বাদয়াছ) ছিল শাহঙ্কাছাল। (তথ্য) রঃ 
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08৭]. 

আমর গীতি কাব্য শীত গোবিষ্দ” ক (সংস্কৃত রচনা) । ্ ০৪ | 

সাগর গ্রন্থে সেন রাজার কথা আছে । | | 

তুর্কা-যুগ এই ধুগে বক্তিয়ার খিলজি: ১১০২ শব 
(১৩ শতক ঠ:) অব্দে বঙ্গদেশ আক্রমণ করে। তুকর্ণ আক্রমণে 

আনেক প্রাচীন দেউল, দেহারা, গ্রাম ও নগর বিধ্বস্ত হয়। 

রাইগ্রাম. কাইগ্রাম তন্মধ্যে মন্তেশ্বর থান। ভুক্ত সাতনৈক। পরগণায় 
(মন্তেম্বর খানা।) “রাইন” একটি বিধ্বস্ত গ্রাম । এখানে "আদি 

বরাহ' বিধু সন্বিরের ধ্বংসাবশেষ আছে । এই ধ্বংস-কণিকা! 

লইয়াই “কাইগী*'তে নব বিষুর মন্দির প্রতিষ্ঠী হয় । 

তাত্র পউ লিপি তাত্রলিপি_-১) গলসী থানার মল্ল-সারুল 
১৩ শতক 

গ্রীম-আঞ্চলে তা (পট্ট লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে । ইহাতে বৌদ্ধ- 

মল্ল সারুল দেব তধন্ত-ঠাকুর' ও আর একটি ' দেবতা! 

(গেলপী থান।) “বাঁকুড়া রায় এর বন্দনা আছে । ইহা হইতেই 

দ্বাকৃডা" ভিলা -_বাকুড়া জেলার নাম করণ হইয্লাতে | 

নাথেব ইতিহাস. (২) কেতুগ্রাম থানা__নৈহাটি ঝামটগুরে 

বল্পাল সেন প্রদত্ত “ভূমিদান পত্র' পাওয়া গিয়া্ে । 

প্ন্তর-লিপি ও প্রশ্তরলিপি £- 

টি থানা মঙ্গপকোট- মঙ্গলকোট গ্রামে 
€ গঃ শতক ) 
চালক ছসেন শাহ € ১৪৯৩৮১৫১৮ খু ) বাংলার 

€খান। সঙ্গলকোটি) শ্র্তান নিগ্মিত মসগ্গিদের দেওয়ালে থা 
২ শি পিউ 4 1 পা পথ 

৪৩০ পা্াপাপ্যাপ
াসপ স্পা াসপিপাশাাপা পিক পিসি লও ই পিপি লিপলা লা টি

 

ক এই মহাবাক্যে সমগ্র সানল জাতি শ্রাধ। ও মঙ্কামানন-যন 

শ্ীরদ্। শ্রীকক্চ আত্মসনর্গণ করিয়া কামরূপ কামনার জগত 

জ্রীরাধার নিকট শান্তি কামলা করিতেছেন । কবি চণ্ভীদাসও এই শ্ার 

বীণ। বাধিয়। বলেন--*'দবার উপরে যাহুষ সত্য তাহার উপরে নাই” 

পাঠান যুগ বাংলা দেশ ব্যাধীন ছিল! ভারত সরকারের ও অন্তত পক 

ছিল নাঁ। শ্বাদীন ছিল ২৩৬ খতসর ১৩৩৮ খুঃ হইতে ১৫৭৪ খুঃ অব্ধ 

পর্য্যন্ত! তেণ) : টা শি 88 
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একটি প্রস্তরঙিপি আছে । ইহাতে স্বপত়ি হজ্জ সেলের উল্লেশ 

আছে। 

এই যুগে পাঠাল স্বাজা দভিদ খ। বাংলার ্বা্ীন নরপত্তি 

ছিলেন । ঝব্ৌড়শ শতকের ২য়-ওয় দশক হইতে পাঠান হু 
যোদল-যুগ ! শেষ ও ধমাঘপ যুগ আরম । এই যুগের 

প্রাচীন পুঁথি “জীপ বিল্য়” গ্রন্থ (বোংল।) ভক্ত কবি মালাধর 
বন্থু বিরচিত। ইহার নিবাম কুলানগ্রাম জামালপুর থানা । 

ইহাকে শ্রীচৈতন্য দেব €(১৪৮৬-১৪৩৩ খ্ুঃ ) গুরুর গায় ভক্তি 
করিতেন । মহাপ্রভু বৈষ্ঞব-ধন্ম প্রবর্তক ও প্রচারক, কিস্ত রা 
দেশের রাঙ! মাটিতে যে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচলিত আছে তাহ। বৈদিক 

১৬শন্তক দিনের এঁকাস্তিক ধর্ম বা ব্যস দেবের ভাগবৎ 
আচৈতন্তদেব , ধন্ম প্রস্তুত নবা ধর্ম । সেই কা্ণে মহাশ্রভু 

জ্মদেবের গীত-গোবিন্দ ও চণ্ডীদাস বিগ্ঞাপতির পদ কীন্তন শ্রবণ 

বরিতে করিতে গলদশ্রুলোচন হইতেন । এই টৈষ্ব-ধর্মা উপ- 

নিষদিক স্ুক্তি--”“সঃ বৈ নৈব রেমে ; সঃ দ্বিতীষ মৈচ্ছৎ»-- | 
তাই কবি কৃষ্দাস কবিরাক্ত বলিয়াছেন -- 

“দর্পণান্ভে হেরি যদি আপন মাধুরী ॥ _ 

আম্বাদিতে হয় লোভ, আন্মাদিতে নারি |” 

শ্রী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চরিত্তাম্ৃত ৯ 

ছান্দোগ্য আতিতেও আছে ২--*ঞজাকব্ং খন্বিদং ব্রহ্ম” এবং 

ইক্তারই প্রতিঙ্জরনি পাই বৈষঞুব কবিতায় 2 

নয়ন শ্রদিয়া থাকি অন্তরে গোবিন্দ দেখি, 

নয়ন মেলিয়া হেত শ্যাতম। 
সি 

, কাজেই বৌদ্ধ পহকিয়াবাদ হইতে বৈষ্ণব ধন্ম-জাত; একখ। 

বলা ঠিক হয় ন।। তবে পরবস্তী সুগে বৌদ্ধ ভাব সংমিআণ হচ্ছ, 

নাই তাহা নয় । কিছু বৌদ্ধ শ্রভাব পড়িয়াছে বৈকি । 
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* | একি ও পপি | এস হা রিল ৯ পাট 

চু হা পর শপ এব পা আজ 

উ 

পাতা 

৬ লি. বল 
ই এমপি 

্লীট5ততন্তা সহচর কবি গোবিন্দ দাস পী” স্মৃতি । (কাঞ্চননগর 

ক চট 

জাত দিছি তত ৩ 
॥ শু শি রি রঙ 

প2৫5: 

৮৭ শ 
লট নং 

2 হত মু টি ক্দদ কপ ানপদপুস বুও পেল দে তু ক স্পা 

রান & নি রি চু দর টে ্ ইত আহি, তত আনি রন হে পনি 5 পা এটি, , "৮২ 

চে নং 

বর্ধমান ম্হারাজার প্রতিষ্ঠিত ১*৮ শিব মন্দির । 
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মঙলকাব্য ':.. এই যুগের “মনসা-মঙ্গল? ও “চণ্তী-মঙ্্ল' 
সপ কাব্য বাংলা সাহিত্যের অমর অবদ্ান। 

| '“মনসা-মজল' গান মন্দিরা সং যোগে আজিও 

পল্লীগ্রামের মনসা তঙগায় শোন! বায় । এই “বেহুল। গাঁথা” উত্তর 
প্রদেশেও প্রচলিত । “মঙ্গল” স'তিত্যের বিখ্যাত কবি, করিকক্কণ 
মুকুন্দরাম । তাহার "চণ্তী-মঙ্গল' কাব্য বা মহাকাব্য একাধারে 
সাহিত্য ও ইতিহাস । কবির গুজরাট নগর বর্ণনায় নগর 
বিজ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় । | 

নব্য-ন্যায় গ্রবর্তক ন্যায়ের বিধান দিল শিরোমণি'_ইনিই 

রঘুনাধ (শিরোমণি আমাদের ভারত-রত্ব রনুনাথ শিরোমণি নব্য- তারত রত্ব। ৯ রি, 
ন্যায়ের প্রবর্তক । ইনি প্রাচন আউশগ্রাম 

থানা কোটা-মানকর গ্রামের অধিবাসী । ইনি বিখ্যাত চৈতন্য 
দেবের সহধ্যায়ী 0 

শ্রীচৈতন্ত সাহিত্য জ্রীচৈতন্য দেবকে কেন্দ্র করিয়া পরবস্তী 

০০০৪০ যুগে বিশাল-বিপুল সাহিত্য বটবৃক্ষের স্যায় 

চাড়াইয়া উঠে । এই শ্রীচৈতন্ত-দেব কাটোয়। বন্দরে সম্মযাস-ধর্মে 
দক্ষ]! লন । 

ইহারই বিখ্যাত শিশ্যবৃন্দ রূপ-সনাতন, অছৈত, প্রভু 
নিত্যানন্দ, সুরারি গুপ্ত, রায় রামানন্দ ইত্যাদি । তাহারা চৈতন্য 

দেব প্রবর্তিত নব্য বৈষ্ব-ধর্ প্রচার করেন । : শ্ীচৈতন্থয 

ভারতের বন্ড অঞ্চল পরিক্রমা-পর্যাটন করেন । তাহার আনেক 

শিষ্য আছে। তীহার ধর্দের সার--ণচগালোহপি ছ্বিজ শ্রেচে 
হরিভক্তি-পরায়ণহ ।--এই যুগেই দক্ষিণাপথে বল্পভ!চার্য্য,র_ 

মহারাষ্ট্র গুরু একন।য়ক, (চর্্মকার) রুইদাস ও পাঞ্জাবে উদাসী 

সম্প্রদায়ের: প্রবর্তক শ্রীচাদ প্রভৃতি সাধু- সম্ভগণ নতুন ধর্মমত 
প্রচার করেন। 
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চিতোরের রানী এই সঙ্গে চিতোরের র্বাণী মীরা-ঝাই 
রগ ২ দেবী পরমা €বফবী বৈজ়্াগ্রিণীর নান উদ্লেখ- 

যোগ্য । তাহার প্রসিদ্ধ বাণী “বিনা প্রেমসে 
ন মিলে নন্দলাল।? | 

উিইচেতন্ঞ দেবের গ্রীতচতন্য দেবের প্রয়াসে কুজগগাণ। 
1 & রী ৃ্ | টুর বল্দা দূতী বন-আশ্রম 'বক্দারন' স্মাবিস্কৃত হর 

প্রতিষ্ঠা। ও ভীর্থে পরিণত হয় । মহারুবি চণ্ডীদাসের 
বাণী “সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই |” এই বাণী- 

কেউ ভিত্তি করিয়াই বাংলার ব্রাহ্গ-কবি ( সত্যেজ্সনাথ দত্ত ) 

গাহিলেন “মানুষ-মান্ুষে নাহিক তফাত, নিখিল জগত ব্রহ্মময় 1” 

শ্রীচৈতন্য দেবের সমসাময়িক ভারতের অন্তান্স প্রদেশের ধর্ম 
প্রচারক কবীর, নানক ও রামানন্দ হিন্ুবর্্ম সংস্কার সাধন করেন । 

ইহার (€আ্রীচৈতন্য দেবের ) মুসলমান শিষ্যদের মধ্যে প্রধান শিত্য 

--ববন হরিদাস । এই নব-্ধর্ম্মের স্রোত হিল্দুগণকে সুসলমান 
ধন্ট্ে দীক্ষা লইতে বাধা দেয়। 'হিন্ুন্থানের ভঙ্জনের পাশে 
বদ্ধমানের রসকীর্তন । চির প্রসিদ্ধ কীর্তনের আদি উৎস মনো- 

হরসাহি পরগণা ( আউশগ্রাম--মঙ্গলকোট থানা), ও রাশীহাটি 
(রেনেটি)---কালনা থানা) পরগণা । 
১৭ শতক (খুঃ) ” এই যুগে বারস্ুইয়াদের মধ্যে একজন 
৪৮ স্বাধীন রাজা ভিলেনস্প্প্রাচীন বদ্ধমান দিলার 

কাজ! বীর হ্াম্ীর অন্তর্গত বাকুড়া-বিষ্ুপুরে । তানার নাম 
বীর হান্বর? | 

কলি কাশীরাম]  কাটোয়ার সিঙ্গিগ্রামের সংস্কৃত মহাজ্ঞারক্ত 
দাস । 1ংলাভাষার 'জিপদী ছন্দে 'অন্ধবাদ ক্যা 

সাব] বাংলা-- তথ] সূ-ভারত্াক শুনাইলেন 2 

মহ।ভারতের কথ। 'অন্থন্ত সমান | 

কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান 7 
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ততো! জয়ঃ 8 
১৮ শতক খুঃ ১৮ শতক মোঘল যুগের শেষ কবি রায় 

সেচ ইংরাজ্দ ফুগ গুণাকর ভারতচশ্র রায় (খবঃ ১৭১২--৬০)। কোল যুগের শেষ ২ - ৃ 
কবি রায় গণাকর ইনি প্রাহীন বদ্ধমানের ভুরস্থট পরগণা --- 

ভারতচজ॥  পেঁডোগ্রাম নিবাসী । তাহার শ্রেষ্ঠ কাব্যগর 
“আন্দ।-মঙ্গল” । যে কবি প্রশস্তিটি পশ্চিমবঙ্গ প্রথদেশিক কংগ্রেস 

সম্মিলনী সাহিত্য সভায় (বর্ধমান গোলাপবাগে--১২ই এন্প্রিল 
ইং ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত) বর্তমান লেখক কর্তক পঠিত হয়-- 
তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়। কবিকে বন্দনা করি । 

কবি প্রশস্ত 
প্রণামি ভাক্কর কবি রায় গুগাকর । 

নশ্বর দোসর ন্ছগ রসের সাগর ॥ 

ধাতু পরশনে হ্যতি আভার বিভাস, 
কবি কুক্ে সাথে বাপ “মজঙ্গ কিকবগ' | 

পবদে শবে বিল! দিয়া কবিবর, 
নব ভাব ফুলশয্য। সাগরী নাগর । 
মানপীর মসীচিত্র মালিনী বলা, 
নান! কলা-ছলা! ভাষ। ফ্বলী আ্িশল ॥ 
ঘে বলে সেবলে; কবি ! কাহিনা “সুন্দর 
“মঙ্গল রচনা-দীপ ভজা।তিবে অন্দর | 

রাঞ্চার প্রাসাদ হতে কুটীর ছাউনি, 
পেয়েছে সমান দাম লেহের চাউনি । 

আমরা কামনা করি, ধর স্বপ্ন গান, 

কলপ-পাদপ তলে জুড়াও পরাণ ॥ 
হায়, পিটারসন !--“কি ভুল তোরে ধরেছিল হতভাগিনী” 

গ্রাক আক্রমণের বনু পুর্বে বন্ধমান ছিল এবং বর্ধমান রাজবাড়ীর 

লোক ছাড়া বু বরণীয় মনীধি এখানে ছিলেন ও. আছেন । 



তৃতীয় অধ্যায় 
ভঞ্ব্বাত্সেজ্জস ইইভি্ডিত্জাতল 

ভফেী ক? বল্ডেমাতরম্ আন্দোলন 

[018 200071106 01 17180051780 91] 00709 90108910098৯ 

05018 10015095 03 ৪1111.--16 0১090 0090 2 ৪,£0৪2০9৩৪ 

০£ 00619010, ৪ 01%0708 (7027) 1709 8৪ 26 1958 

০7৮800180--- ৮0901210593 06 609 20)100---/1)৬8) 1৪১০৮ 

৬৬০৪ 000091890০০. 

$৮)197) ৮৮9 ৯৮9 106১1010551]5 5700 604)814)010108]] 

0৮, ৮111 1109 10177000100) 10917185115 00 

০0171112111), (1.1. ০115771৯978) 

ব্াষ্ট্রগুর ও কণধার মহাত্মা গাঙ্ধী প্রমুখ সমগ্র কংগ্রেস" 

সভ্যগণ ৯ই আগঞ্ট ১৯৪২ হইতে ২৮ মাচ্চ ১৯৭৫ পর্য্যন্ত 

ইংরাজ রাজ্জার রাজবন্দী ছিলেন । শ্রীনেহেক (বর্তমানে কংগ্রেস 
সভাপতি ও সেই সময়ে আহম্মদ নগর ছূর্গে বন্দী ছিলেন । 
বন্দী অবস্থায় তিনি বন্দিনী ভারত-মাতার মুক্তি চিন্তা বা সাধনায় 
মগ্ন থাকেন ও তাহারই ফলে কতকগুলি সারগর্ভ এতিহাসিক 
প্রবন্ধ রচিত হয় তাহার নম ভারতবর্ষের আ বিষ্কা র”--- 
419180১50১6 1700)৮? (টেট 6০8৪161171১) 1944) 

প্রথম প্রকাশ ২রা মাচ্চ ১৯৪৭ । 
একস্নে তিনি লেখেন - [1৫১ 0011817১0৮1) 1 ০5729 

(60১ 195৮ (1100705) ৮৮ ৮9৭0 ৮71 00১0৮015005 5৪ 

৮ (1591)0115 ৬৬981 91+)7- 11১14001১৮6 (81১1), 

(1). ৮. 91) 

হাদেশী গান-- 

যায় যাবে জ।বন চলে। 
দেশের কাজে, দশের মাঝে 

'বন্দে-মাতরম্ বলে ॥ 
বেত মেরে কি ম! ভুলাশি 
আমর! কিযার সেহ ত্ছেলে। 
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কান্যন়ে _-[ 16587 8৪. (19976 1৯ 6090 1220001) ০1 ৬ 
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[ 70. 1.6. &7 ] 
ইতিহাস! ইতিহাস না জানা ত বাংলা দেশের একটি 

সংক্রামক রোগ । কারণ ইংরাজ শিক্ষকেরা আমাদিগকে 

ইহা অবজ্ঞা করিতে শিক্ষ। দিয়াছে, ও “নবেলে'র উপাসনা করিতে 

বলিয়াছে। পণ্ডিত জহরলালও ম্বীকার করেন যেতিনি ত 

বিদেশী বন্ধুর চক্ষে ভারতকে দেখিতেন ও ভারতে আসেন বিলাত 

হইয়া । দ্বিতীয় অন্ুচ্ছেদটি'--তীাহার “হইটি-জীবন? (6৮৪০ 1659৪) 

বিষয়ে । একটি সাংসারিক ও আর একটি আধ্যাত্মিক জীবন । 

এই শেষেরটিই সাধনার জীবন । এই জন্যই পণ্ডিচেরীর 

মুখর আশ্রমের খষির ন্যায় আঙ্গদনগর ছূর্গের মৌন আশ্রমের 

. এই যোগীর নিবন্ধ যুক্তিধার] আমাকে আকৃষ্ট করে । 

এই সমস্ত ভারত-গৌরব খধিযোগীদের চরণে শতকোটি 

প্রণাম করিয়া সাধ্যমত সংবাদ পরিবেশনের - এই অক্ষম 

প্রয়াস । 

অনেকেই মনে করিবেন--'বদ্ধমানের ইতিহাস' শুধু জেলার 

ভিতরেই বদ্ধ থাকিবে -কিস্তু সে ধারণা কর! ঠিক হইবে ন। 
শা সপ ০০৮ উ৯এ--5-এরাররা।  - 

বাংলায় ছুটি ইতিহাস বিখ্যাত :-- 

(১) সিপাহী স্্রোছের ইতিহাস-_রজন।কাস্ত গপ্ত। 

(২) পলাশীর যুদ্ধ-অক্করকুমার মৈত্র । 

[মোর কিছু ধন আছে সংসারে 
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কারণ স্থামীশীর কথ। মনে করিয়া বলি--আমি ভারতবাসী-_- 

প্রথমে, তাহার পরে আমি রা বাংলার অধিবাসী ও তাহায় পর 

আমি বদ্ধমান বাসী ও সর্বশেষে আমি. বিশ্ববাসী । এই ভারতের 

সহিত বদ্ধমানের সম্বন্ধ মায়ের সঙ্গে সন্তানের টান, নাড়ীর টান, 

প্রাণের টান, মনের টান। কিসের নয় তাহ! ঠিক করিতে পারি 

না। বন্দে মাতরম্। জয়হিন্দ,। 

একদিন ছিল __্বদেশীর কথা. বলিলে ব্রিটিশ চরের (যদিও 

তাহারা ভারতীয় ছিল) স্বদেশীদের ধরিয়া জেল দিত, বেত 

মারিত, কোথাও বা বিন। বিচারে আটক রাখিত, কোথাও ব! 
গুলি চালাইত,-_কি ন। করিত ! সে অত্যাচারের কথা মুখে বলা 
যায় না। তবুও-- 

“জীবন মৃত্যু পায়ের ভূত্য 

চিত্ত ভাবন। হীন । 

পঞ্চ নদীর ঘেরি দশতীর 

এসেছে সে একদিন ॥” 

এইরপে দিনের পর দিন স্বদেশী আন্দোলনের বান 
ড1কিত। দেশী সংবাদপত্রে এই তরঙ্গ সাদাপাতায় কালির 

আখর যেন শিবের, বুকে স্ব স্বত্যকালীর নৃত্যের মত মাতৃসাধক- 

ক মোর কিছু ধন আছে সংসারে, 

বাঞ্কি সৰ ধন ম্বপনে 

নিভৃষ্ভ ্বপনে। 

( প্রচ্ছদ্ব--উৎসর্গ ) রবি কবি | 
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সস্ভানদের নতুন প্রাণ আনিয়া দিত। কবির কথায়-্" 
“পড়ি গেল কাড়াকাড়ি, 
আগে কেব! প্রাণ, করি দিবে দান, 

তারই লাগি তাড়াতাড়ি । 
ক[সঞ্চয়িত] 3৯. 929] 

আর ইংরাজরা চীতকার করিয়া বলিত “এরা যে রক্ত 
বীজের ঝাড়--খামে না যে; আবার আসছে, দলে দলে 
আসছে ।' 

5611] 6199 ০০275 1] [0 191280108 029 700156205] 

[071301091 10৮ 1999 % ৪019]1909690 60 10০010019  676৮৮৮- 

109910৯0105 9017010)10690. ৪010199 00 2870001928৭ 1980 

1) 890593 ঠ0 1108 4৯00510908০ 71807 5 6৮] ০0: 

10)1397 04 %/75601)9930988১ 06 69269 100 0: 

1103010 009100998 707) 00৬ [071902)5 7) [11019 0106 9611] 

6199 77)05 910091010) 13 [জিত 17010) 09210. 01031)90 

€ 005 10015-- 1, 781 7163) 

দলে দলে, কাতারে কাতারে লোক যোগ দিল--.জেল 
ভরিয়া গেল, জেলে অমানুষিক বর্বরতা ও অকথ্য অত্যাচার 

সভ্য ইংরাজরাজ চালাইল । রাজনীতির গতির মোড় তবুও 
ফিরিল না । ইংরাজ বিপদ গণিপ ও বে-আইনী আইনের 
ক্বৃর চড়াইল । | 

[175 ৪08710051] 0605 06 609  0589236 

তত ০0051)86 0005910725506 হতে 10085 29 9706892] 

39০5906০100 61388 8 90575650 61005£206, 

€ 72, 203, ত্র, 2.1 25) 

918 2১889082509 ৩৮ € 8281505 226806 1091080, 

11700082953 আ58১0, (955৪ 68১ 9575৫ 25850 -্ ) 



| ৮৬ 
বৈদাস্তিক ভাধধারাতে রাজনীতি ভিৎ গাড়িল। দয়াদন্দ সরশ্বত্তী 

ও ম্বামীজীর টবদিক ও বৈদাস্তিক জয়ধ্বজা আবার উডিল ৷ 

অন্যত্র ৫ 

1০ 60989 6৮৮০ 018.88985 0108 1৮1901১91৮5 07 

81)10197৪ 804 019 ড998,0685%8 1১9)070690. 0709 2798. 

9821) 01 609 1390£51 26201751185 ৮5. 118 দা97০ 

291659 -11111505? 1001 +4105571)15655 21057 আ৪99 

[0৪,০6৪ ৮7109 1780. 788390. 61)911 10৮61062910) 6০ 6109 

101010 01 ৪ 1911070)1)- (৮, ঘ. ১ চদা 85204] 

বাংলার স্বদেশীদলের মতে ধর্ম ও রাজনীতি অভিন্ন 
হইল ও স্বদেশী ব্রত হইল । মন্ত্র হইল-_বন্দেমাতরম্ । 

বিদেশীর ইতিবৃত্ত দন্থ্যু বলি 
করে পরিহাস অট্হাস্যরবে | 

তব পুণ্য চেষ্টা বত তস্করের 
নিন্ফল প্রয়াস এই জানে সবে ॥ 

বিদেশী স্মিথ (ইংরাজ রাজ-কম্্মচারী) ১৯১৮--১৯ খু অক 

প্রচার করিল ইহা স্বদেশী আন্দোলন) তক্করের নিক্ষল প্রয়াস । 

(9৩8) 5271569119 ৪৪১ ৫০ 689৬ 405৬51৩ -- +] ভেভ78 05519 

25৩9 1৩ 08৮128৩ ৬/৪।] 5115255৩07১ 011 01075128065 21 ৪8701 

৪ *৮৪% 88) ৮০53 7৩ 0015919০)1৩0 ০ 0৩ 88170576০50 ০81821 

€ 63180105028 4৫0৬৩1১20৮1 955 ) 

0£ রবীন্রনাথ :-" চাই গো আমি তোমারে চাই । 

তোমায় আমি চাই । 

বাতি যেমন লুকিয়ে রাখে 

আলোর অআ্রার্থনাই ॥ 

ভেমনি গভীর মোহছের মাঝে 
৬ $ র্ 

তোমায় আঁমি চাই। 

' 'লীতাঞ্জলি 1, 
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.19010939 ৮৮৮৮ হত (55007 01 1৯750 07008090 € 
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8৪10101909009 06 9916986 (১ 810 80087510615 00101065 
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স্্য1)101) 17787109010 151110008 69 01 0709 8,100 
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8168,0100 00700917781) 05 07 01591816593 400 1904, 
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19998079 12997069010 08069700318 ৮0100807087 ৪0৫ 

»08011790 90181007207 0197090 20 [70019 017 
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30031178507 া1)101) 50110. 10090 109 7998199নু 8৪ 

8017)00 50 1918 দ9৪ [)87018,117 0027068790. 270 910, 

বিদেশীরা ইহাকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দেয় । 
স্বদেশী (শ্বরাজ) কোন (নেটিভ) কবি (দয়া করিয়া মাঙ্ঞনা 
আন্দোলনের করিবেন কারণ পুর্ব রাজপুরুষ ইংরাজ 

পোড়ার খা তাহাদের স্নেহের প্রদীপ জ্ালিয়া ছবিরাজ? 
“মাশ। বধিং কো1- | | 

গতা2 ॥, মহারাজ! রায়-_বাহাছরের দেশবাসীকে 
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“মেটিভ' বলিয়া আদর করিতেন ও এই দেশীয় ভাষাকে 
(৬৪5০5০115৮7 [506 05£5 0£ 6079 ৪159৪.) ক্রীতদাসের 

ভাষ! বলিতেন।] উদাসীন স্থুরে গাহিতেন-_- 
বল বল বল সবে 

শত বীণা বেণু রবে 
ভারত অ'বার জগৎ সভ!য় 

শ্রে্ঠ আসন লবে 
ধর্মে মহান হবে 

কর্মে মহান হবে । 

নব দিনমণি উদিবে আবার, 

পুরাতন এ পুরবে ॥ 

।কবি-অতুল প্রসাদ সেম) *১ 

স্মরণ রাখিবেন আজি (১৫ই আগষ্ট ১৯৫৪) গ্রীমতী বিজয় 

ন্মী পণ্ডিত (ভারতবর্ষ) জগৎ সভায় সভাপতি € [7:5910৩7% 

07250 18500175 (৮57৩15] £১585701%) | 

ধ্য সাধক ও কবি “আবৃত্তচক্ষুঃ অম্ৃতত্বমিচ্ছন্” (*২) 

ধন্য তোমার খ্যান দৃষ্টি! তোমাকে প্রণাম করি । শ্রীগীতার 
জ্লীঅঙ্ছুনের মন্ত্রে কথায়) প্রণাম করি “নমঃ পুরস্তাৎ অথ পন্ভতস্থে 

চয়ন অরবিন্দ ও বাণী দেন ১৯৫৪ থুঃ অন্দে- 
[1১0৭ 81 5001570358১ 058) £14৩ 017৩ ৮৮০] ৫. 

(7. 229 ০8108 [1518 -- [7২০1] 

7017১1৮৩75165 ৮5151611752 9০০৯ কিছ (মজহছে 05258০০৭5৮০ 

০ [18৭ ১৫8০0৩45188], মি ৯৬৬৮1৭৮৮104 80250350 ৪০০1০।০৪% 

₹(: ১৮৬ ৪105 সাহিত্যের স্বরূপ শশী ভূষণ দাসগ্ুপ্ত)। 

*(২। 'কবি-নৃচক্ষা অভিষীমচক্ট' (খকৃবেদ) ল্ুর্য্যদেব যেমন আকাশে 

অবস্থান করিয়! বিশ স্থ্টিকে দর্শন করেন? কৰিকেও তেমনই এই সংসারের 

স্কুপিপাক, হইতে আত্মস্থক্ূপে একটু, উর্ধে অবস্থান করিয়া বিশ্বস্যটিকে 

দেখিতে হয় । 
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শত কোটি থার প্রণাম করি আজ সত্যই, তোমার কথা, 
তোমার বাণী--ঠদববানী । 

সুনিতাম হিমালয়ে ও অনেক সন্ন্যাসী সাধক ও সাধুসস্ত 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য তপস্যা করিতেছেন । স্বামী 
সত্যানন্দ যেদিন ঝষধিকবি বস্কিমচন্দ্রের অমর লেখনীর আলেখ্য 
পটে দেখা দিল ও সমগ্র বঙ্গতথা ভারতকে সন্ন্যাসী মন্ত্রে দীক্ষা দিন্স 
সেদিন নয়া খকের মন্ত্র হইল “বন্দেমাতরম্ । আর দেশে দেশে 

নগরে নগরে, সাগরে সাগরে, পবর্ধতে পর্বতে, গিরিতে গিরিতে, 

গুহায় গুহায়, গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে, সেই মন্ত্রঝঙ্কার সুররবি 

রশ্মির ন্যায় বিকীরিত, মুখরিত বিচ্ছুরিত উদ্ভাসিত প্রকাশিত 
হইঈল। ভারত ঘুমন্ত সিংহ লম্ফ দিয়া জাগ্রত হইল । ধর্মযুদ্ধে 

আহ্বান করিল; দলে দলে সন্তানদলের মত প্রাণ দিল। 
আবার বল সেই মন্ত্র “বন্দে-মাতরম্”__ আমিও বলি বন্দেমাতরম্ 
খষি বস্কিমের “আনন্দমঠের' সেই অমরকামনা “ভবাণী মন্দিরে" 
“মা আমার মনস্কামন। কি সিদ্ধ হইবে না ॥ সে দিন মা শুনিতে 

পান নাই, পরে মা শুনিয়াছেন-__কাতর কণ্ঠের আকৃতি । দিক 
আলো হইয়াছে, মায়ের মুখের হাসিতে, দেশমাতৃকাকে প্রণাম 
করি ও বলি! 

যা দেবী সর্ধবভূতেষু জ্ঞানরূপেণ সংস্থিতা । 
নমস্তস্তৈ নমস্ত্তৈ নমস্তন্তৈ নমো নমঃ ॥ 

আনন্দমঠের সত্যানন্দকে যুদ্ধশেঘে এক মহাপুরুষ আসিয়া 
হিমাচলে লইয়া! গেলেন; বে হিমাচল “অভী2৮ মন্ত্র সাধনার 
কেন্দ্রস্থান। সেই সন্্যাসীলজ্ঘের গঙ্গোত্রী উৎস কোথা হইছে 
বর্ণ ধারায় নামিতেছে তাহ! জানিবার সাধ হয় নাকি? 

হয় বৈ কি। মানবমনের কৌতুহলীবৃত্তি 'অঘটন ঘটন - 
পটিয়সী' | | * 
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“চল দেবি কল্পনে খোল গুহা ছার 

দেখাও নয়ন ভরি পথ লাধনার ॥” 

রামায়ণ-মহাভারতের দেশ এই '্ডারতভূমি বেদব্যাস বশিষ্ট 
মুনিরা রাজমন্ত্রী ; রাজত্ব ও রাজার উপরে স্থান ধর্ম ও সন্যালী 
সম্ভদের। ভারতের প্রাণ ধর্ম। ন্বামীজী বলেন “মার আর 

ধর, পথের ভিখারী কর ক্ষতি নাই, তবে ধর্মে হাত দিয়েছ ত 
নিস্তার নাই ।” 

গীতার উক্তি ও আছে “ম্বধর্মে নিধনো শ্রেয়ঃ__পরধর্মে! 
তয়াবহঃ ৷ রাজার উপরে ধর্ম, ইহ! সনাতন রীতি” রাজাকে মান্য 
করিবে, ইহা! সত্য ; কিন্তু অন্তথ। আচরণে তাহাকে দুর করিম 
দিবে ইহাও সত্য 1 

“বু। 81)169 0£ 608 88170011070 2100 075310129 

80085011700 10 0109 ৪9৮9197810১ 00 ৮৮8৪ 18510 10)৮৮1) 6186 

6179 ০01১901191109 29394 05১ 199 19818011065 80 0119. 0106 

০9৮৪০ 609 199 £8৪১1610101 ০0309017116)1197* 091 0108 1)175%7108 

(7372-3 ০0050501300 110907 041510176-- 02 

£৯0হ701১210008 899-4৯01 87) 4৯7৮ 5কু ) 

গীতায় আছে-- ঃ 

দেবান্ ভাবয়তাশেন তে দেবা ভাবয়স্তবঃ 

পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়; পরমবাগ্সথ ॥ 

সন্ন্যাসী সম্প্রদায় আমাদের (বর্ণাশ্রম ধন্মাদের) চতুরাশ্রমীদের 
অনাতম-_আশ্রমবাসী । - ত্রক্ষচর্ধ্য গাহস্থ্য ও বানপ্রস্থ 
যেমন আশ্রম এ ও সেই রকম। এরই সন্ন্যাস আশ্রমও 

হিন্দুশান্স সঙ্গত । আমাদের ইংরাজী কায়দায় শিক্ষা ও 
রুচি প্রভাবে আমরা এই সম্প্রদায়কে অবজ্ঞা উপহাস 

করিতে শিখিয়াছি । ইংরাজী ইতিহাসের পাঠকগণ পক্রুসেভার” 

(দ্য সর্ধার ) ক্লাবের মৃত্যু হয় আত্মহত্যায়! (১৭৭৪ খৃুঃ) 
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কথাটিয় সহিত পরিচিত আছেন । মুললমানী শিক্ষায় জেহাদ 
কথাটিও পাইয়াছেন। তবে এই সনাতন ধর্মের অহিংসা-ব্রতী 
সুক্ষি-সাধকদের” থাকার অপঙ্গতি কেন থাকিবে বুঝি ন।। 

ইংরাজী শিক্ষার ভাল আছে, ভাল বিচার করিয়া লও-_ কিন্তু 
ষন্দ নাই এ কথ! কে বলিল? একজন রায়-সাহেব (নেটিভ)) 

ইংরাজী শিক্ষা ৮৪৫ হইয়া বই লিখিলেন “* ১1115841252 

75151013510 575 20035716519 কো) কালস্য কুটিল গতি । 
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* সাধু ছেষ্টিংসের যতে হিশ্টুপ্কানে সন্স্যাসীরা “চেলেধর।' ও হিন্ু 



[ ৬২ 0 
কালের রহস্যময় গতি । সনে মনে রাগ রাত! হইল; আবার 
স্ভাবিলাম রাগ অন্যায়, রাগ অধন্ম |“ শিবাজীকে দহ্থয বলিয়? 

যে ইতিহাস প্রচলিত আছে *.৮) তাহা যখন ছেলেবেলায় 
শিখিলাম__-ও বড়বেলায় ভুলিলাম, তখন ইহা! জানিতে দোষ 
কি। “যাবৎ ৰাচি-- তাবৎ শিখি কথাতেই আছে । কুরুচিরূ 

পাশে স্ুুরুচি, দীপের নার ছায়া, এই বস্ত ও ছায়! নিয়েই 
ভু জগত । 

“ওবধার্থে সুরাপানং-- স্বাধীনতার বীজ কোথায় ?-- ধর্ম 

আন্দোলন ও যে বৃহত্তর রাজনীতি পর্ধ্যায় ভুক্ত । তাই মঠে-- 
সন্দিবে ঘুরি, দেখি কি হয়! 

হিন্দু-যুগ খুঃ অষ্টম শতকের হিন্দুযুগে হিন্দুধশ্মের নেত! 
৮ম শতক খ্বঃ সন্দ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্ধ্য মহর্ি বেদব্যাস বিরচিত 

শস্কর মঠ. বেদান্তের ভাষ্যে ও বেদোজ্জলা পান্তিত্যে 
যখন বৌদ্ধধন্ম্ের তলানি ঘোলানি জল কর্দম লিপ্ত ক্লেদের কথ! 
ভারতবাসীকে নতুন করিয়া কন্ু-কঠে ঘোষণা করিয়া ঘুমন্ত 

সত পপ ৬৬ চার পল 

১ 47531017725) ৪৮৮০৫ €০ ৮০৪৩১০০৪* ইতিহাস ও. তরবারী 

একতে চলে। 

* সাধু হেষ্টিংর্সের মতে হিন্দু-স্থানের সম্লাসীর) “ছেলেধর1” ও. হস 

যাবাবর-জাতি ; কাব্জেই অবজ্ঞার পাত্র । 

সত্য ইতিহাস কিন্ত অগ্ঠ কথ। বলে-_-পছেলেধর1” বিষয়ে £-- 

আমরা শিশুগপকে ঘে ছেলে-ধরার ভয় দেখাই, দাস-সংগ্রাহকগণ 
সেই ছেলেধরা। ইউরোপীয় বণিকগণের প্রত্যেক আড্ডায় চন্মনবগরে 
হুগলীতে, চু'চুড়ায়, শ্রীরাষপুরে, কলিকাতার দাসের আড়ত ছিল» 
দাসের ছাট বসিত। 

৮. 828 বাং ভাঃ অভিধান ছোকরা” বান্দা শব্ধ ছইখত বৎসর 

পুর্বে দাস ত্রীদ্ষযাসের অভিধ! ছিল | 

যারা ৮. 522 রহ 
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ভারতকে জাগাইয়! তুলিলেন সে এক মহাদিন ! স্মরণীয় দিন ! 

নেপালে যেদিন বৌদ্ধ-পণ্ডিতদের ভুল ভাঙ্তিলেন; তর্কে 

পরাজিত করিলেন, সেই দিন আবার হিন্দুধন্মের জয়পতাকা! 
উড়িল; দিকে দিকে সাড়া পড়িল। বৌদ্ধদের সহিত নতুন 
মিত্রতা। স্থাপিত হইল £ বৌদ্ধরা দলে দলে হিন্দুধর্্মে ফিরিয়া 

আসিল। তবুও কেহ কেহ তাহাকে ছচ্মবেশী বৌদ্ধ ([)2৪- 

£01599 73001019356) বলে । এই দিখিজয়ের চারিটি কীহ্তি- 

স্তম্ভ মঠ স্থাপন করেন। সেচারিটি ভারতের এক প্রান্ত হইতে 

অপর প্রাস্ত পধ্যস্ত স্বাধীনতার বৈজয়ন্তী । মঠগুলি নাম £-- 

১। শৃঙ্গেরি সঠ ২। জ্যোতিল্ময় মঠ ৩1 সারদা মঠ ৪ গোবদ্ধন 

মঠ | 

শঙ্কর মঠ ও প্রথমটি (শৃঙ্গেরি মঠ) ভারছ্ের দক্ষিণ প্রান্তে 
তাহাদের অবস্থান। মহীশুর রাজ্যের তুঙ্গভদ্র। জেলান__ 

দ্বিতীয়-_জ্যোত্তিমঠ) ভারতের উত্তর প্রান্তে; উত্তর প্রদেশ 

ঘাড়োয়াল জেলার বদরিনাথের নিকটে; ইহার অপর নাম যোশি 

মঠ ; হিমালয়ের মধ্যে । 

তৃতীয় £_ সারদা মঠ, বোম্বাই প্রদেশে কাথিয়াবার, ছ্বারকার 

নিকট; ভারতের পশ্চিম প্রান্তে | 

চতুর্থ :_-উডিষ্যা প্রদেশে পুরীর নিকট গোবন্ধন মঠ; 

পুবব প্রান্তে! শ্রীশক্ষরের দশজন প্রধান শিষ্য ছিল তাহাদের নাম 

1). 2, ৩2 159 
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পুরী, গিরি, পর্বত, সাগর, বান, অরণ্য, তীর্থ, আশ্রম, সরন্বতী 

ও ভারতী । ইহাদের নামেই দশনামী সম্প্রদায় বা শৈৰ 
অন্প্রদায়। ইহারা বা ইহাদের শিষ্তগণ মঠগুলির পরিচালন 

করিয়া থাকেন। রামায়ণ মহাভারতের দেশের হিন্দু- 
রাজারা এই মঠগুলির জন্ত ভূমি দান করিয়াছিলেন । 
ত্রাস্তার আয়ে ও মধুকরা বুত্তিতে-ভিক্ষালন্ধ অর্থে এই মঠগুলির 

নিত্যকীন্তি রক্ষা হয়। রাজমিত্রতা থাকায় সন্গ্যাসী সম্প্রদায় 

রাজার বিপদে প্রাণ দিয়া রাজাকে তথা হিন্দুসমাজকে রক্ষা 

করিতেন । এ বিষয়ে ভগিনী নিবেদিতা বলিয়াঙ্ছেন -_ 
€ যোশিমঠ বা জ্যোতিমঠ শ্রেণা সন্বন্ধে )। 00507 010) 
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১৩--১৬ শতক (শ্ঃ) গ্রাঠান মোঘল যুগ £-- 

.. সুসলমান যুগে ফকিরদের রাজ সুযোগ থাকায় অহিংসা 
ব্রতী হিন্দু সম্ভ-সন্যাসীদের (সুসলমান ) ফকিরেরা আক্রমণ 
করিয়া নিহত করিত । ইহার ফলে-_সন্াসীদের নেতা পণ্তিত- 
হিন্দুর রক্ষার প্রবর মধুস্্দন সরম্বতী €*ক্ক) সম্রাট 

রাজ সনদ-_ আকবরের নিকট এ বিষয়ে প্রতিকার প্রার্থনা 

(মুপলমান যুগে) করেন ও সন্ন্যাসীদের আত্মরক্ষার বিধি-ব্যবস্থা 
চাহেন । সম্রাট সমস্ত্াযম পড়িলে তাহার সভা-সদস্য রাজ 

বীরবল ইহার সমাধান করিয়া দেন। ব্রাহ্মণ সাধু-সন্যাসীগণকে 
রক্ষা করিবার জন্য অব্রাহ্গণ চেল বা শিষ্ত-সন্ন্যাসী রাখিতে 

পারিবেন । এই শিদ্ের! গুরুকে রক্ষা করিবার জন্য আন্ত্রধারণ 
করিতে পারিবেন । এরূপ কাধ্য সরকারের আদালতে €ব- 

"আইনী বলিয়া গণ্য হইবে নী। ইহাই হইল সন্স্যাস আশ্রম- 
বাসীদের রক্ষার সে-যুগের রাজ-সনদ । ইহা ও অহিন্দ্ু যুগের 

*ক(রু) -_- তাহার মতবাদ -_- গীতার অঞ্দশ অধ্যায়ের মধ্যে 

জ্তান-ভক্তি ও কর্মের জন্য সমভাবে ছয়টি করিয়া অধ্যায় নিযুক্ত আছে । 
এইকপ গেৌঁড়ামিহীন সমন্বয় দৃষ্টিই গীতার পরম বিশেবত । “হিন্দুধর্ম 
নামক প্রতিষ্ঠানটার এ স্থলেই দোষ এবং গুণ উভয় । এ দেশে ব্যক্তিগত 

দীক্ষ। ব্যতীত ধর্ম নাই; দীক্ষিত হিন্দু মাত্রেই শ্বীকারতঃ অদ্বৈতবাদী 

মীঙটিক । অথচ, শত সহত্্র প্রকারের মুক্তিপু্ধ ও কাম্য লাভ উদ্দেশ্যে 

উপাসনা-অঙ্চন। প্রভৃতিকেও “অধিকার” আদর্শে স্বীকার করিয়া! লওয়! 

হইয়াছে । অন্বৈতবাদী জানেন, “বিজ্ঞান মুল!” স্যছি বলিয়!, উল্দ্রিয়ার্থের 
বিভাবন। মূলক ভ্ঞগৎ্ রলিয়। বাহ্যিক ক্র্িয়াকর্মী এবং পুর্ঞা-অচ্চন! 

ন্যুনাধিক “মানসী গতি" এবং জ্ঞান্-ধর্মতা সিদ্ধ হইর। থাকে । প্শব্র 

কর্মাথিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ।” এ আদর্শের বশবর্তী বলিয়াই 
হিন্ুধপ্দ. কোন ধর্মকেই ..বা উন্নত  কর্মসাধন্্কেই :হিংস!. .রুরে নাঃ. 

পরধর্মরকেও আক্রমণ করে না। মাহুর স্লান্তেক বা.আন্তিক. যাহাই হউক, 
উদ্নত' কর্মমাবলঘ্বী হইলেই: তাহার-'ধর্মগতি” অক্ষু্ থাকে, ইহা অধ্য।ত্ববাদী, 



৬৬ ] 

ধর্থের সদ :- বিধান। ভারতে গ্রীক ব্মক্কমণ যুগে যেমন 
ও স্বাবীনতা গঙ্গারাট্রিগণ গ্রীক সৈন্যদের বাধ! দেয়_- সেরূপ 

স্পৃহ] | ঘটন। ইতিহাসের পাতায় বনু উল্লেখ আছে ; 
বাঙ্গালী সম্রাট শশাঙ্ক গুপ্তকে কে না জানে? ঈশ্বরী ঘোষ 
€ ইছাই ঘোষ ) একটি শ্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন, সেনপাহাড়ীতে 
“বর্ধমান জেলার একটি পরগণায় । মোঘল যুগেও বাংলার বার 
ভূইয়াগণ স্বাধীন ছিলেন 4 প্রাচীন বর্ধমান জেল1-অধুন। বাকুড়া- 
বিষুণপুরের রাজা বীর হাম্বীরকে কে না জানে ? শ্রীচৈতন্য 
কাজীর আদেশের প্রতিবাদ অগ্রাহা করিয়া সহত্র সহ খুদঙ্গবাছ্য 
সহকারে ধর্ম প্রচার ও আন্দোলন করেন । 

ইংরাজ যুগ :-- “1 10০1500 1170795 ! সোনার ভারত 

১৭৪৭খবঃ অঃ শক্তি- ভূমি ৮ 'বণিকের মানদণ্ড দেখা গেল রাজদপ্ড 
চাতুরির যুগ--. 
“বগল মে ছুবরী . রূপে- পোহালে শর্ব্বরী 1” | 
সুহমে রাম রাম।' --বিশ্ব কবি- সঞ্চয়িতা” 

কলিকাতা অধিবাসীর! বণিক ইংরাজকে ডাকিয়া আনিল . 

মুসলমান রাজ অত্যাচার ও জুলুমবাজীকে জব্দ করিবার জন্য ; 

কিন্ত শেষে ইংরাজের চাতুরির নিকট নিজেরাই ডিগবাজী 
দিল-_-যেমন সম্রাট জাহাঙ্গীর পর্তুগীজ € জল্দন্যদের ) দমন 

রুরিবার জন্য ইংরাজদের আসায় সম্মতি দিয়া ভুল (খ) করিয়া- 

১5১১০ মাজেরই বিশ্বাস । তাহার মনে জগত্প্রসুর্ত খত, সত্য বা 

ধশ্ধের অপর নামই ঈশ্বর ব! ভগবান এর দমস্তই জগতে ব্রন্ষের প্রতিষ্ঠা 
বা শ্রতিম! | € 7». 338 বাণী মন্দির) শশাহমোহছন লেন । 

(খ) (10 716157 0৩০ ৬$1)ঃজ 205 ভুতপাজয তত হিগাতে। 9018৬ 

৯5৫5৩3 ০9806 ৩৭৯7185 » 1৩৫8০৪৮ হজ 255 [-) 

০4৯16059806 ৩ জাগি 2১০8 20050520105 .15898815 ডগ 

(০০৫৩)৪৩৪। 88৪৫ 8১০০ 1558)888 8০59) জগত উ৩ ৪৩৫ খু 

নীগনাদিদ চে চ765856%১ 
| €৯৮, 23877, চুদপস্দ চি ৪৯, বিসিনুর 



বাত ০০ সা ক পাপষপাপপী শপ 

[৬৭ ] 

ভ্থিল। এই তুল দুনম্বরের। মুসলমানদের অত্যাচার হইক্সে 
এড়াইবার জন্য ইংরাজ-কুটচক্রীদের লাহায্য তখন যেন বিধি 
নির্দেশে প্রয়োজন ছিল । ১৭৫৭ খ্ুঃ সালে বর্ধমান জিলার 

পলাশীর কাটোয়ার সম্গিকট পলাশীতে মায়াযুদ্ধ হইজ 
মায়া-যুদ্ধ। ইংরাজ ও নবাবের মধ্যে । মীরজাফর 

বিশ্বাস-ঘাতকত। করায় নবাবের পরাজয় হইল । 

১৭৬০ খবঃ অক বর্গা ও নাগ! সন্গ্যাসীর। ইংরাজ কবলিত 

বর্গা ও নাগা বধমান আক্রমণ করে, কারণ নবাবের নিকট 

সন্ন্যাসীদের এই বশসবেই ইংরাজ কোম্পানী বর্ধমান, 
আক্রমণ | মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের রাজস্ব আদায়ের 

ভারপ্রাপ্ত হয় । 

১৭৬৪ খ্ুঃ অব্দে বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশেমের পরাজয় 

হয় ও তাহার পর বতসরই ইংরাজ ( ১৭৬৫ থুঃ ) বাংলা, বিহার 

ও উড়িস্যা প্রদেশত্রয়ের দেওয়ানী লাভ করে । এখন হইতেই 

বকৃসার যুদ্ধ ইংনাজের লোভ দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাণ্ত হইতে 

ংরাজের লাগিল । “লালচ, বুরী বল! হৈ।” নবাব 
দেওয়ানী লাত-- দিগকে পরাস্ত করিয়া "*দিনে-হারা-দে খ!” 

ক্রাইভ বাংল। লুট করিল । গঙ্গা হইতে টেমস-নদীতীরে সমস্ত 

ধন-সম্পত্তি লইয়া! গেল । সোনার বাংল। ধুলার বাংল। হইল । 

১৭৬৯ খুঃ অন্দে বাংলার অবস্থা মিঃ রিচার্ড রেকারের 
কথায় শুন্ছন । 3508910৭৩1৩ 270 ৬০1৪৮ 

চ২010810 ড901)915 » ৪95৪১250601 01১9 00121713ঘা, 

৮000৪ 00) 6159 39০80 (0০212)10559 06 6109 0012077805 

€£ [0169০6০7৪ 028 6095 9 $6৮ 00, 1769 :--- 6 17080 

খধি সংসারক্ষেত্রে সমাক্জত্ন্ত্রী (বা ব্যক্চিস্ছে সংখমবাদী ). ) 

হইলেও, অধ্যাক্স-ক্ষেত্দে ব্যক্তিত্বের শ্ীকান্ঠিক বিকাশই ত্যাঙার পরম 

জাক্ষ্য ৷ € বাণী নক্ষির [৮ 550-998. ) শশাঙ্ক লেন | 



[1 খু ). 
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17801 61196 911009 1)9. 20998 98019 0) 01)9 096১7121780 
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(152০ ০75-_- 4৭. ৮5%10090 [11360 01 [1)018, 
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১৭৭* সাল (খুঃ), বাংলায় ছিয়াত্তরের মন্বস্তর হইল । 

দেশে হাহাকার উঠিল | তবুও ইংরাজদের খ।জনার হাত হইতে 
প্রজার] রক্ষা পাইল না। “লোভের নিকটে যদি ফাদ পাতা! 
ঘায়। পশু পক্ষী মাছ আদি কে কোথা এড়ায় ॥” দ্বেতশাসনের 

সন্ন্যাসী সম্তদের € ইংরাজ-মুসলমান ) কলে দেশের তিন ভাগের 

স্বাধীনতা সংগ্রাম । এক ভাগ প্রজা মরিয়া গেল। এই যুগেও 
সন্যাসীর! মুসলমানদের আক্রমণ করে কিন্তু পরাজিত হয় । 

১৭৭৩ খুং অন্দে ইংর।জ অযোধ্যা কাটিয়া লয় । নবাব 

শাহ আলমকে খাজনা 'দেওয়। বন্ধ করে। এই ত চাতুপ্সি (ক)- 

ইহারা আইন নিজ হাতে লইল! | 

(ক) সন্যতার ক্রমবিকাশে দেখা যায় তিনটা শুর;_ দৈহিক শক্তি 

সামর্থ্যের সুগ, (২) মধ্যঘুগ-চাতৃরির ব1 মানসিক শক্তির যুগ, €৩) অস্ত্য 
যুগ -বোধির যুগ । খাবি শ্ীঅরবিন্ও এই অহ্মান ০৪ করেন। 

806073 ০ 037805503০8) £-_ 

[8০1০ 1 ৩0351558610 ০00৩4) 201) 70৮৬8051,9116206 | 

€থ) এ (3) 2151211720৩ 205 .5১০০০ ০০০০০০18588 11825 ও আয় 0056 
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105815552০০. 5 7১50705036555188)জ 1 গও91৩ 2 27005001135 
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১৭১৭ খুঃ অন্দ থেকেই কোম্পানীর লোকেরা বিনা শুক্কে 

পুরাদমে বাণিজ্য করিত । এখন তআর কথাই নাই। ফলে 
দেশের বয়ন-শিল্প বিনষ্ট হইল । বিলাত হইতে আইনও চালান 
আসিতে সুরু হইল-_সেটির নাম রেগুলেটিং আযাক। | ইং ১৭৭৪ 

সালেই হুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয়। | 

১৭৭৫ খুঃ এই অন্দে ইংরাজ-আইন হইল £ সন্গ্যাসীরা। 
সন্্যাসী নিগ্রহ। বাংলায় প্রবেশ করিতে পারিবে, না । এ 

বৎসরেও তাহার! স্বাধীনতা অভিযান চালায় । ১৭৭৫ খুঃং ৫ই 

আগ মহারাজ নন্দকুমারকে মিথা। ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করা হয়__ 

€ই আগষ্ট কারণ ক্লাইভ উৎকোচ লইয়া অবিবাদে -লুট- 
মহারাজ তরাজও অত্যাচার করিতেছিল, বলিয়া নন্দ্- 

নন্দমকুমারের ফাসী কুমার অভিযোগ করেন। দেশের আইন. 
(বা ব্রাঙ্গণ হত্যা) না মানিয়! বিলাত হইতে আমদানী আইনে 

তাহার বিচার করান হইল ও তাহার ফ্াসী হইল । এতিহাসিকের! 
ইহাকে ]010121 £771২1"151- (1) বলেন । এই অভিনব 

ব্যাপারে [ত্রাহ্মণ হত্যায়) দেশের লোক বিরক্ত হইল । অনেকে 

ইংরাজ-রাজ্যে থাকিব না বলিয়া কলিকাত] ছাড়িল। বিদেশী 

229055৩1৫১1 81৯৩ ৬৮০৫৫, 9৩3 1801 07517 008 2109 75519০০10০2 
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১৭৮৩--৮৫ খু 1 ১৭৮৩ খ্বঃ পিটের ইণ্ডিয়। এ্যাক্উ 

বিলাতে পাস হইল । এদিকে ইংরাজ যারাঠা ও মহীশুর- 
রাজ্য-কাডিতে (বা এযাকটের এ্যাক্শন ) স্বর করিল । লা, 
ছোটলাট, জজ, ম্যতজিষ্ট্রেটে দিয়া বিচার আদালত বসিল 

নামে বাত । | 

১৭৮৪ খুঃ 2 ১৫ই জানুয়ারী “এসিয়াটিক সোসাইটির” 
জন্ম হয় । ভ্রীউইলিয়ম জোন্স ইহার সভাপতি হ'ন। 
ব্বাবীনত্। সংগ্রাম ৮ই আগষ্ট (১৭৮৬ খ্বঃ) সঙ্গযাসীরা 
আবার ব্বদেশী সংগ্রায় সুরু করে । 

১৭৯১--৯২ খ্বঃ ₹- সক্স্যাসীরা পুর্ব ও. উত্তর বঙ্গে 
অভিযান চালায় । :: | | 

১৭৯৩ খব:--দেশের নিয়মে ভুছি নিলাম জইভ না কিছ 
্রজনিধারীফে ও পশা প্রবেট রূপায়িত্ত করিজ 4 চিতায় 
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১৭৯৩-১৮১৩ খ্ুঃ বন্দোবস্ত হইল ! ইংরাজ-রাজত্ব কায়েমী 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত । হইল, কিস্ত দেশের লোকের সবর্ববাশের বীজ 

ভারত না ইংরাজের রোপিত হইল । দেশের লোকেরা মাসিক : 

তোপখানা । এক হাজার টাকা বেতনের কাজ পাইবে না, 
এই আইন হইল। (**) থানা, পুলিশ, দারোগা, ম্যাজিস্ট্রেট 
ইত্যাদি বসিল। ভারত ইংরাজের তোপখান৷ হইল । 

১৭৯৮ খুঃ__ভারতীয় নৌ-শিল্প ও বাণিজ্য বে-আইনী 

তারতীয়দের আইনে ইংরাজ বন্ধ করিল। ভারতীয় নাবিক- 
নৌ-শিল ও গণ আর সমুদ্র যাত্র! করিয়া অন্ত দেশে হাইতে 

নৌ-বাণিজ্য বন্ধ পারিবে না। ইংরাজ . মারাঠা-মহীশ্রর দেশ 
হইল । আবার আক্রমণ করিল । সিঙ্থিয়া, ভোলল। 

হোলকার ও আক্রান্ত হইল । ভারতবর্ষ লড়াইয়ের মাঠ হইল 

ইংরাজ্ের অধীনত। ইংরাজ এই সময়ে অধীনতা-মুলক মিত্রতা! 
স্বলক মিত্রতা_ আমদানী, করিয়া দেশের স্বাধীন রাজাদের 

ইংরাজ দিগ.বিজ্য়ী আয়ন্তে আনিল ও দিগ.বিজয়ী একচ্ছত্র সম্রাট 

সম্রাট | সাজিল। 
বেলোরে সিপাহী ১৮০৬ খুঃ- ইতিমধ্যে বেলোরে (মাক্াজ) 
বিজ্রোহ (শ্রথম) | প্রথম সিপাহী বিজ্রোহ হয়; সিপাহীদের 

€ ভারতীয় শিখদের ) ধর্মে হস্তক্ষেপ করার ফলে । | 

1806 £. 1)- 1109 01)1 ৪₹৪৪ট 0171205 ৯ 

16)” 69120 6১? 06505 চ/ 1101) 750171798 0০109 4 ডি 

491১95 18)11651)5 50 ৮51101৪1761) 0৯75610, 

(৮১ 610--3778611-171560হ)' 

(কক) ও কি. 855-:4৯. টু, [7015 
মির 25285158882 86 ০০77৯50% 

০০৬1৫ ১9) জজ ০78০৩ ৬88 জন? ০1 52৫ ২10 20809/- +৯ 

39৯৮. 
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১৮১৩ খুঃ ১৮১৩ খু:-- চার্টার এাক্টু আইন আসিল, 
চার্টার এ্যাকট । জাহাজে চড়িয়া পণ্য দ্রব্যের মত বিলাত 

হইতে ৷ 

এই যুগে ইংরাজের ধ্বংসমুলক কার্যযগুলির তালিকায় 
পাই; ১৮০৭ খুঃ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ-যবদ্বীপ-মালাকা-বিজয় ইত্যাদি 
১৮১৪-_-৪৬ খ্বুঃ ১৮১৬ খ্ুঃ-নেপাল যুদ্ধ; ১৮১৮ খুঃ পিশার। 
প্রাক্ক সিপাহী- যুদ্ধ; ১৮১৯ খ্বঃ তৃতীয় বাঁ শেষ মারাঠা যুদ্ধ, 
বিভ্রোহ যুগ ।  ১৮২৪-২৬ খ্বঃ- ব্রহ্মযুদ্ধ । এই সময়ের মধ্যে 

পশ্চিমে সিন্ধুদেশ ও শিখরাজ্য, পুবের্ব আসাম ও ব্রহ্গদেশ ও 
উত্তরে নেপাল, ভুটান ও সিকিম স্বাধীন রহিল । 

8৯৮98552980 81718 110107-- 

109 0%017 931)82031010 06 6)1,3 31168510 0:0108- 

2010 20 [0027৯ 50069159903 86 8৪ 1১ 01081775599 889 

8105 5000$0536০80155 ৪7809178117 10168. 0 

93013091509 (0 1101) 01718 [১601১15 1080 1১65 ৪১০00860- 

093. 00090%1) 1906 8৪9৩১ 01501071১9৭ 6109 [018,010 

007881008০0 17001577 111069 2770 [1%000950 000017)0- 

01008 278 027979062৮৪ 0 01)9 0020075- 2801001620 

[779 109 1008.755 18 6015 06)08)9001077১ 02 61)9 138753)]1 

৮1917)0 ০06 4৯, 10১ 1810 5 609 0০19 ০১৮07951006 

531-7395 200. 01591 25)50.07 1098065 হা 07001৮- 

এ 8217৮ 800 0৯12]787 0179 10911100105 817)51065 

389 6779 £০75598.01806707195508 56387555506 (5970 251) 

হতে 1831 80097 0109 19505191981) 06 3790 4৯1717792 

8100. 1013 38301707195 01) 1897, 4১1 2০]8660 231991 

25700 19098 2০ 1847 50 8%7301002 02051" 0119 £0108,0099 
8 29590০০9 597 8609. 10001510 ০00-0295 058 ই 
1549, +1851, 1852 ৪ 18557 5৪00 6199 3৯০৮৯ 
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20800906102. 0£ 18585-56. [77085 71815)88 65961 ঢ 

€০ 6109 29093] 197776206 227 61)9373061900 €00007016 20 

220029+ 1880 5100. 6109 01086 89৮8979 1091706 109 22206) 0 

20 1857-- 599 ৮/1)8০1) ৪1)000 86৪ 10011) 60110 6০ 

165 যে 1090008680288, (78569 772-৮4৯০550059. 

[77500 ০ 10958১ ০7 91)28 8.0. 7২190010050 ৫ 

2 000523 ) 

অন্যান্য রাজগণ সামস্ত রাজা হইল । তাহাদের রাজ্য 
করদ রাজ্যে পরিণত হইল । বয়নশিল্লের লোপসাধন হইল । 
পরে ব্রল্দধদেশ (১৮২৪-১৮৫২ খ্ুঃ) আফগানিজক্তান (১৮৩৬ খুঃ) ও 

সিন্ধুদেশ (১৮৪৩ খুঃ) ইংরাজ আক্রমণ করিল । বাজেয়াপ্তনীতি 
গ্রহণ করিয়া অনেক অপুত্রক মিত্ররাজ্ার রাজ্য গ্রাস করিতে 

ভারত ন৷ লাগিল । দেশের বয়ন ও অন্যান্য শিল্প লোপ 
ইংরাজ্জ রাজার হওয়ার করুণ কাহিনী আজিও মর্মষ্পর্শ 
করে । দেশ গেল! শিল্প গেল !- ইংরাজ বণিক ভারতের বাজারও 
দখল করিল । 

78509 800. 1200965 (1757-185? 

1)9 02809 06 009 09০95067-য [055590. 87060 6709 

10920078 0£ 0108 10009109805) ৮/1)0 01780051051] আঃ 

61)857 0দাছ ৪/919100 0)£ 00120009708 2700 10801580 হা 

স্1)01) 109091)19 0£ 6109 ৪01] 1080 116619 ৪1876, [ও ৪ 

ভ07'0৯ ৬9 ঠি007 10979 6109 £9109953 0: 0109 9106275 

90020010170 ৪9910) 10101) 179588]3  06০-087 ও 

[39175 251, 

[15 107080 £9,06 29108108 0086 এ0৮হুাতি 6119 6786 

80816 0£ 6005. 20105-6957061) 0920৮075 470015, 1986 6108 

29:০90. 1909916301) ০0 8002:907%0্5 ই) 6109 1899 82৩ 



[ ৭৪ |] 

8£10395677 0£ 09 0110৯ 10501) 8119 1780 7099128 

€১000)71102 102 ৮/811-051218 6৮৮০ 61190851)0 79878 

21000 ৮788 £729 02৮11 68203198106 0 31000 ৯ 01810656200 

107. 6109 01901706101) 06 10120971515 800 ৬ 

€1071005036 ৪০00. ০৮609 01098] 12080009,0৮079 

£০১৭৪ 70100 609 ছা, 4৯11 0109 ৮/1)519 609 €আ 0 91০0০ 

05100 29510010311১]5 0০2 609 ৬৮9118,79 01 568 6991003106 

10111109103 1091590 00 ৯৮০0 910 706 68109 89:90. 086৩ 

86909 6০ ৪5৪1৮ 609 981910185 (5809 ৪] 

4৯058280990. 1759692 0£  [091% ৮5৮ 91978 2২১0০ 

8151 510008. & 2 0610.978,) 

এই সময়ের মধ্যে ১৮৪২ খুঃ অন্দে চীনে ভারতীয় আফিং চালান 
ইংরাজের বন্ধ হওয়ায় ইংরাজ চীন দেশ আক্রমণ করিয়া! 

চীন-আক্রমণ লড়াই শুর করিল । ফলে চীন দেশের সমুদ্র- 

ডু উপকূলে অনেক বন্দর দখল করিল । *(12) 
১৮২৩ খ্বঃ ১৮২৩ খবঃ অবকে রাজ রামমোহন রায় 

বড়লাটকে খোল এই দেশের ইংরাজ রাজ কর্তৃক শিক্ষার উন্নতি 

চিঠি অবরোধ কলে বড়লাটকে খোলা চিঠি দেন-_. 
রামমোহন 1718 (7৮ 11. ০5) 1065 609 6109 

রায়ের কীন্ডি 30৮971003 (99108751512507055151705 6109 

£)০৪নু [02 99005110920 20 11801)9108,0503৭ 1500791 

100819591)1)55 09109071967 800 0010972৪৪০০] 

201910099. (1). হু. বৈ 91)70/ 2১,271) 

(7১) 0১৩7৩ 0915159600৩ 55 0০৩90027510 ০ 00৩ 

$/০৪1) 17৩2৩ £)0৩ ৬৬ 13১0৩ 0620 £০৬ত৩)। 0০91০0৮20 19018- 

8988০0১7), 

(৮৮ 092-9556505) [58৯5৪ ডিম85৩)১- ৮৮০৭1935-) 
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98003100 57965100 ০৫ 3000% 01010 800. 2২৪18 7900 

[৬497051)8 1911281713৭ (19859 817-৮4৮৮1509৭ 17198) 

0১ 11)0775 1)% 31 705 উন ঢা] & 2 060978 

[১0191151190 20 19298 2--0070 8578126 ৪৭091 ০0: 

90008510300 “49017)187)7789 619 00907009706, «০০1৭ 19 

609 0930 0/10071690 6০ 10997) 6015 90006 10 

08715109953 11 90০1) 190 ০89) 019 [79130 ০0? 13716781) 

19£1915.609- চে 559 69. 1091070৮91009171 02 1080159 

[0০917151101 2৭ 919 0916৮ 96 6105 ৯০ ৪7100091068 

2৮ ছ111 9)১039077910615% 700100969 8, 0019 11199] 

৪00]. 9101107)69050 89806970 0£ 10867806100, 91701)8- 

08779 1105,01)917)9,061035 20৮60] 70178109501) 01091771500 

8100 ১105001107১ ৮100 01091779800] ও 018170093 ড/17801 

11) 199 000170])1191080 ৮৮101) 0109. 9010) 1):01)0592 

1১57 87717105106 2:06 59106191091) 01 0%197705 ৪200 

1981)1715 25900809320 চ০7০7১০, 5700 [70৮ 19100 5 

01199 6070191190 চ৮101) 009 17090899381 1000]099 

৪5০70091168 200 01109 87১1)9,:8,009%, 

১৮১১ খুষ্টাবন্দে কলিকাতা বাইবেল সোসাইটি হয় ও পরে 
পাদরী-পুদ্প মিশনারী পাদরীগণের হিন্দুধর্মের নিন্দ। 

প্রচারের ফলে হিন্দুরা দলে দলে খৃষ্টান হইতে 
8 লাগিল । এই কারণে ১৮২৮ খুঃ অব্ডে রাজ! 

ব্রহ্ম সমাজ্ঞ প্রতিষ্ঠা 
এনা রাম মোহন ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই 

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বাদ জন্যই শ্ীীনেহের রাজা রাম মোহন রায় 

(১৭৭৪-১৮২৮ খঃ) সম্বদ্ধে বলেন ৮6০৮1৮36109 ৪৯777980 

হ1)09ণ. 109501858০1 06 6109. 80891008 ০0£ ৫01000)%2- 

$8৮9 চ২৪]1%090 61১৯0 079 ৮৮০7101088৪ 00990590, 
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ইতিহাসও বলে ১1২৪0 11০92801২87 1810 609 100098- 
010 06 51] 6209 701200105] 10905 922091308 107" 009 

91980100 01 61)2 [100 385103 , 

015 17900011910 731095715%1001091 07915 19709, 61156 

1)9 1515 ৮0158651768 %& 03099 10907701859 8১00 

20317106860 107 6109 হত 30015% 06 চ10101) 1)9 

18 6176 05108 8100. 19101707987 219 91700001798 61)9 109 ৮/ 

৪])2786.০১০০-76৪ [8801017॥ ০6 8700115৭26৪ 0101880 [07৮ 

80192709৯ 205 [079 100] 38690 511)208+ 816) 861) 

10৩ :9ড9:9100 00ট 0096 ৮1008261051] 07959570007 6705 

17556 8700. 07170917006 015105011778,01010 060৮৮91053৪ ৮০010 

(7৯2০-815 4৯৭. ৮10090 111960177 06 17005 ১5 9107 

চট, 07 ৯5307708) 

দ্বিতীয় সিপাই ১৮১৮ খুঃ অব্ে বিনা বিচারে বন্দী রাখ কুখ্যাত 
জজ আইন বিধি বদ্ধ হয়। ১৮২৪ খ্বঃ অবক্দে 

ক্রীতদাস প্রথা ব্যারাকপুরে (পঃ বঙ্গ কলিঃ) আবার সিপাই- 

লোপ দের অস্ভ্ভোব বৃদ্ধি হওয়ায় বিদ্রোহ হল । 

১৮৪৩ খঃ অন্দে ভারতে ক্রীতদাস ব্যবসায় লোপ আইন 

হয় । ৪0009155101) ০06 917591য (2১০0০ 1559) 1 % 

* বাতিজর 2--( বাপ্তিন্মা-_351১885৩ জল-সংস্কার দ্বার! হ্বীই-ধর্ে 

দীক্ষিত করণ |) 

-জ্গাছপার কোরর্ণের ফিরিলী-শুচরিতেষযু-- লিখিতং শ্ীআত্মারম 

বাগদী কম্ত ছোকর। বিক্রয় পত্র মিদং কার্যযঞ্চান্ আগে আমার বেট! নাম 

উইশ্টাম! বাগদী ছোকরা, বত্রশ আট বৎসর বর্ণ কাল।, ইছার কিম্মত 
মান্দরাজী ৭২ সাত তঙ্ছ। পাইয়। আমি সেৎ্ছাপুর্বাক তোমার স্থানে 
বিক্রয় করিলাম, তুমি ইহারে বাতিজর ক্রিস্তাউ করিয়৷ খোরাক-পোবাক 
দিয়। আপন খেদমতে রা *হ,- এই ছোকরার দান বিক্রয়ের সন্ভবাধিকার 
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ইহা আপাতঃ মধুর__কারণ সমগ্র ভারতকে বু পুর্বে ত্রীত- 
দ্বাস কর। হইয়াছিল এই জন্ত € ১৮৪৩ খুঃ ) এই অবেই 

স্বদেশী ভারত-সভা1 (17৭1 3০০৫৩ ) স্থাপিত হয়, 

তারত সত।। ভারতীয়দের নিগ্রত-লাঞ্ছনা নিবারণকল্পে । 
নীলকরলাঞ্ছনা_. এই সময়েই নীলকর সাহেবদের অত্যাচার 
বৃদ্ধি পায় প্রতি জেলায়। িংরাজী-হিন্দু প্যাটি,য়ট' পত্রে হরিশচন্ 
স্ুখোপাধ্যায় নীলকর-কীন্ডতি প্রচার করিলেন । হরিশচন্দ্র ৩৯বতসর 
বয়সে ১৮৬১ অব্দে পরলোকে যা'ন । লোকে গান বাঁধিল -- 
অসময়ে হরিশ মোলো, লং এর হোল কারাগার । 

দেশে আর মানুষ কোথা ! কে ঘুচাবে হাহাকার ?) 
(17,৪81 ৬৮, সন 5০17 ) 

০ পর ও "85 ৬ সপ 4 সপ ক. পালাই পর ২. ০, _. ২ সপ 

তোমার, আমার চান এবং আমার ভারীরের ভিত এই ছোকরার 

কোন এলাক। নাই-_এই করারে «ছাকর| পিক্রুয় করিলাম--ইতি সন 

১১৪২ (খুঃ ২৭ মে ১৭৩৫ অফ ) এগার শত ব্যালিশ সাল জিন 

১৭ সতরএা টজ্যষ্ঠ মাহ - _-দাসথত --1 
“প্রবর্তক ফাজ্বন-_ ১৩২৮ ।% 

গ্রীক দেশের সভ্যতার ধবংসের মূলে “দাস-ব্যবসায়'” | 
পাত (3১৩০16ও 2 

2৯507১6010৩ (৮৫55155, )1 0008- 0৩০0১0৩1520 0০ (৫০5 8155৬ 

0 01১০10৩1৮53- 11555 2৩৮ ০০০৪৭181108 0001080 935৩ 2515০ 

॥ ১7 7৮৩৫ 118 হ১ 08110 01812521৩12 ৬ 206 81৩৬, 

9128৬০30108 11 117৩ 7505597৬৮১৫, 810 7৩1১10৩8 ও জে 

45018025117 ৬৮০১৭ ৬০111) 1105119- শব 1/5৬115 ওত ৫৮176058৩85 

1৮০৬৮ 0208 ৮013 19753৩৮০৩ 60৩ 5২08৩115153 (008 01505 86 

50008850853 0৩৯ 1১86 ৮০787 ১৩০০ ৮৮11) 1১০ 2০০০৫ (1), 

(1) 2০ 80016 2 ০০১10 008818070৩3 218৩ 12 0 5০ 

খাজটাও 01 01/৩1808 ০6 0182 ডি৩০০ হও 01100080615 10 90915 10৩ 

19৩ ০1 618৩ চি 315৮০. [18 (5010) 50801 8817977813380 28 4000. 

8) 021 059৩, ১৩ ৩৬০০ 15013 25055327072 2 8150108, 

| (2880৩ 974.__ 9০০1] ০০7517501 ০৮. এ-৮০৪৪36৪,) 
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৮১৮৫০ খঃধর্্ সংস্কার বিধি । 4 15৬7 08880. £ছে 

18392, 3০916099065 1১5 51308009250 1850, ৮900৪ ৮৩৫ 

৪1] 01351115858 059 6০ 05059 ০6 ৪9182802550 

158 6509650003 ৮/9:৬ 188056ন0. 0০7 6176 [৯/5810926 ৩1 চট. 

| 8০৯0৫ ০96 09007091 হতে 1833 01050 0০970009206 

| 890৮11 99539 00 ৪1১০দ &০ট ৪790181 0৮7 08 

857)900 8০ [001210 7911619783-097917000195, 710585 

803000689035 100100108 06109:3 5001006569৬ 

9916190 01 0)9 0215 0007 653 500. 02019) 00067০% 

91 66081715 91000 আ11590085 ৮4৪8 9106070গগ ৮ 1,020. 

' &00101800- (৮৯০৩-32-77 8950099 1869727 0£ 

চ008% 107 3071 ০ 0, 7451010095৮, 0 

১৮৫১ খ.ঃ অকে ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন সভা 
বিটিশ গঠিত হয় । এই সভা ১৮৪৩ খুঃ রাজনীতিক 

ইঙ্ডিয়ান সভা । দলের ভারত সভা ও ১৮৩৯ খুঃ ব্রিটিশ- 

ইত্ডিয়া-সভার সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান | 

১৮৫৩ খুঃ সর্ব্ব প্রথম আই, সি, এস, 1770157. 05] 
3৪৮5?০৩__কম্পিটিশন পৰীক্ষায় পাশ করা সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট 
দেখা দিল। এতদিন প্রায় অশিক্ষিতদের হাত্তে ভারত-শাসন 

প্রথম ভার ছিল । এই আই, সিং এস, (1. 0. 9) 

আই,সি, এসঃ এর একটি সুন্দর রসাল--ব্যাখ্যা, দিয়াছেন 

ম্যা্ছি্রেট- শ্রীনেহেক তাহার জীবনীতে £-- “আই” 
(অ-ভারতীয় )। ইগ্ডিয়ান ; ( ভারতীয় ), কিন্তু এই চাকুরিয়ার! 

কেহই ভারতবামী নয় ; সিভিল (ভদ্র নাগরিক) ; কেহই ভক্ত 
নাগরিক নহে, বরং মিলিটারী (যোদ্ধা) ; সাভিস-(সেবক)-- সেবর্ক' 

নয়, রাজা । এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে তিনি ইংরাজ চরিত্র ব্যাখ্যা 

করেন আর একটি মহাবাক্যে ;) 4129৫1190 ৮/02935 9992) 6০ 
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01857£9 01051 17258101055 আ))97) 1১৩5 083 359 

€01)577751১--১৮৫৮ খুঃ অব্দে আই, সিং এস, এ ভারতীয়দের 

প্রথম-প্রবেশ অধিকার-লাভ । | 

রেলপথ ডাক-তার বিভাগ সষ্টি হয় দ্রুত দমন শাসন 
শোধণকল্ে, বিভ্রোহ দমন ও বিলাতী মূলধন খাটাইবার জন্য 
১৮৫৩ খুঃ রেলপথ ও দেশী কাচামাল রপ্তানি ও ইংরাজী তৈরী 

ভাক-তার বিভাগ মাল আমদানীর জন্য | ডাক ও তার 

(বিস্তার । বিভাগের ব্যবস্থায় “সেন্সর, বসানো হয়, 
রাজ্য- চালনা কায়েমী করার জন্য ! | ৮৮৮৮৮ 

ৰ ১৮৩৫ খুঃ ভারত, আইন কমিশন, € 15৭2, [.% 

ভারত আষঈন €0০0/8158100.) বসে, ভারত আইনের সমতা 

কমিশন । রক্ষার জন্য ; কিন্ত ১৮৫৬ খ্বুঃ অব্দ অবধি এই . 
কাজ আকাশে গ্রহের হ্যায় মন্দ-গতিতে চলে । 

সাহিত্যে দেশ-বাৎসল্য _- “মহাত্মা রামমোহন রায়ের 
কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে 

সাহিত্যে বাংলা দেশের দেশ-বাৎসল্যের প্রথম প্রধান 

দেশ-প্রেম । . বলা যাইতে পারে। * কবি ঈশ্বরচন্দ্র 

গুপ্ডের € ১৮১২-৫৯ খু ॥ দেশ- -বাৎসল্য ভাহাদিগেরও কিঞ্চিত 
শা শীল ১০ স্পা টির শপ সপ পন ০৪4৮৭, জপ আনত সজল 

র রা 1৩৪৪1 দ্রোহ ১ 

(1) 020551) 10000511017 22190170018 21১৫ 0:০/1০8০8 

851891858,৩0 009 19৩ 03৮1189 ৫5৫ 0011301 জা হহঃ553013, | 

(02) 13568517155 011-19 17881082৩50 ৩12 [0118 1৮808 

0595 061076৩0077 21701080101 18512 | ঞ 

(2) 2075 0৬০7-2551 ৪1 15৩ 3701531017981155 10 ৫0851 

08010870091) 016001517151167575 আত 15085820882 

55388৩51০০০. 17205814 18511505 ভি 01082 88000561১৩৮ 8800 

€916888৩8 0৬/7 ৮5118801) 90068505866, 
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পূর্ববগামী। গুপ্তের দেশ-বাৎসল্য-_তাহাদের মত ফলপ্রদ না 
হইয়া ও তাহাদের অপেক্ষা তীব্র ও বিশুদ্ধ। নিয়ে কবির 
কয়েক ছত্র পদ্য ভরসা করি, সকল পাঠকই মুখস্থ করিবেন হ- 

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখি দেশ-বাসীগণে, 

প্রেম-পুর্ণ নয়ন মেলিয়া । 

কতরূপ স্সেহ করি-- দেশের কুকুর ধরি, 

বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়। ॥” 

| ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয় _- “সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার 

গম্পাদক ছিলেন । অক্ষয় কুমার দক্তের “তত্ব-বোধিনী" পত্তিকা। 

(১৮৪৩ খ.ঃ ) জ্ঞান-প্রচারে নিযুক্ত ছিল । ব্রাহ্ম-সমাজ যেমনই 
প্রগতি-পন্থীরা গ্রহণ করিতে লাগিল ; তেমনই শ্রাচীন-পন্থীরা ও 

১৮৩৯ খুঃ ধর্মসভা ও ১৮৩৩ খুঃ হিন্কু থিওজফিক্যাল সমিতি-_- 

(4) [28 চ13 01555 ৮৮৩৪৩ 00500715115 ১১০11050 00% ৪৮০৩ 

2৬৮816৩1585 96 05507০10৩2155 00 01৩ 61909008186 01 01,612550. 15৩ 

08100788501 75810196177 ১51৮2698150 019602811১6 08225121027 08 

হ231205 0050736106 100501৩0 ও 0৩518 1৩ 80 11) 0৫১৬0) ০৫ 

হর11009 200. 1৮7 51)01051285 3515, 

(5) 32০ ৮৮৮102৭ 06 হিতে উ217018 ০৮৯ 1)0101 0৫, 

বিন) 26015, চ২1৩18005 5) ৯৬) 018 03৩15] 3 61505৩ ০৫ 

50205 18))00 25000 20 000৩15 হহছ টুল হাজিওাছ। 596 

বাদি 1025 আয়ে 7002 2৫5 92 ১১৩৫ ঞমাহেততে হয ০০০ হজ 

হট ৬1509 128৩ 11955858558 8১0 01১৩ ০01015৩58 717৩0-991)1)5519 $1৬ 

1৬ 90195 107061517৮ 20২86 2 150৮৮ 9১৮৮৪ ০12হ ৬৮7১8018০6৩ 

709 7 1০০0$৮৩০0 আঃ ৩৬৩ ও1৫০7)5৩7 01015105005 টিটো 155 

৬৮75185)6৩ 200 51১০৩019৩5৩ 01 24175 2210৩ 3০52120 210 9৬278 

1৬৩18728002. 1015 ৮525 02 010৩ 7৩155/0)53 8250. 900591 510. 

হে $281 19150 0105 18260101951 018212900৩7 ৬55 18790151516 51016- 

€ 027৯, 2 হজ) 
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শ্াপন কক্িলেন । ইহা ভিরেজিওর হিদ্চু- ধর্ম ্ পাদণকে ঝাঙ্িক 
“্নারুভুতে”-. রোধ করেও রামমোহন, ধিভাবাগর ও কেশধ 

মুক়ারিঃ 1 লেন (ব্রিটিশ পন্থী ) সমাজের ভাঙ্গা দেউজল+ 
ধর্থের দেউলে ছুণকাম-কাধ্যে মন দিলেন । শিশু-হতা 

চুপকাম বলাম নিবারণ (১৭৯৫ খুঃ ৮ সতীদাছ (১৮২৯ ৫?) 
সমা-সংক্কার। (যাহা মোটেই ভারতীয় নয় ), হিন্দু অস্পশ্থত। 

নিবারণ (১৮৫৬ খুঃ ), বিধবা বিবাহ (১৮৫৬ খবঃ ) 1 (ছুযাদী 
প্রথ! যাহা আজিও চলিত হয় নাই), কুলীনদের শিউ-বিবাহ ও বঞ্ছু 
বিবাহ (১৮৭২ খ্বঃ) নিবারণ, (যাহা দেশের দেস্ো প্রায় বন্ধ 

হইয়া আসিয়ছিল ) ইত্যাদি নব-বিধানের দ্বারা সমাজ 

সংস্কান্র হইল । 

অর্থ নৈতিক সমস্যা যে কত জটিল---তাহা ইহাদের মাথায় 
, গাজায় নাই, ভাই শিক্ষ! সমাজ সংস্কারে মন দিলেন ।. কথায় 
'আছে--”“পেটে ভাত নাই কিসে (অনঙ্গে 1) ঢেলায়।” ইংরাজী 

শিক্ষা বিস্তার--ইহ1 কচ্ছপ-গভিতে অগ্রসর হইতেছিল । ৯৮১৭ 

খুঃ অন্দে স্কুলের পাঠ্যপুস্তক সমিতি, ১৮১৪ খুঃ অকে চ্ুল-গঠম 

সমিতি, ১৮৩৮ খ্বঃ অবে সাধারণ জ্ঞান-বিস্তার সমিতি ও বাংল 
সাহিত্য সমিতির এই যুগে, গঠন হয় । ১৮৫৪ থৃঃ অন্দে জেলায় 
জেলায় সরকারী শিক্ষা-বিভাগের করণ €( 08০৩) খোলা হয় । 

কিন্ত বিশ্ববিদ্ভালয়--তখনও দেশে দেখা দেয় নাই। লুবাদপ্র 
মাসিকপত্র ইত্যাদি দ্বারা বাংলা গন্ভ-সাহিত্যের তিন্কি কাঁপন 
হয়। 

১৮৫৭---৫৮ খুঃ অবে ই ইগ্ডিয়া কোম্পানীর রাজখ্ের 

১৮২৭-৮৮ খু: অবসান হইল । ইংলগ্ডেখ্বরী ভারত সন্জানী 

বআন্কে ভারতের হইলেন, এ যেন দশাস্তর ; ভারতের মলের 
বাহুর দশা. দশ! শে হুইল "_ রাহুর দশা! পড়িল শখ 

দশা নয়, -অস্তদিপা। ও বাকের, সর্ব্য-গ্রাস-গ্রহণ । 
১৮৫৭ খুং অন্দে সিপাহী বিয্লোহ হয়। ক্ষানেকের সান্টে 
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: ইছাছি ভারতের প্রকাস্ঠ থাধীনতা সংগ্রাম । . ইংরাজী ইতিহাসে 
এই বিদ্রোহের কারণ বর্দিত হইয়াছে যথা -_ ডালহৌসীর 

গিপাহী-বিজ্রোহছ । বাজেয়াপ্ত নীতি বা স্বাধীন-রাজ্য গ্রাস ; (২) 
শিক্ষা ও স্মাজ-সংস্কার নীতি বনাম ধর্মে হস্তক্ষেপ ; (৩) অর্থ- 

&নতিক ও ন্বাজনৈতিক অধিকার অস্বীকার ; (৪) আফগান দেশ 

আক্রমণ ও পরাজয় বনাম ইংরাজদের পরস্বাপহরণ চেষ্টায় 

ভারতের দ্বণা; [৫] ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে নতুন চরধিবি- 
মাখানো রাইফেল টোটার প্রচলন-্[ বা তাহাদেরও ধর্্মনাশের 
ভেস্ট ), *(2) 
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হয় নাই, উপরন্ত তাহার পরিবর্তে তাহাদের উপর যে পরিমাণ 
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ইংরাজের দু . স্পা লাঞ্ছন! নিগ্রহ নিপীড়ন বর্ষণ করা 
বৈদেশিক তাৰ হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যেন এইরূপ নিষ্ঠুর 

ণাালমে কুছ কাল। শাসনতন্ত্রের অধীনে থাক! সত্যই সমগ্র জাতির 

হৈ |" উপর দেবতার অভিশাপ । ইহা ব্রিটিশের 

আচুদারতা ও রাজনীতি-জ্ঞান-হীনতার পরিচায়ক । »(1]) _- 

4 “০0115011716 15 1০01 270 5915 ০1 106171791 

+11870150, 

প্রায় শতবর্ষ ধনিয়া! ১৮৫৬ খ্বঃ পর্য্যস্ত, নেটিভ ও সাঁহেক 

"আইনের চক্ষেও (1) কোন দিন সমান ছিল না বরং ঘ্বণ্যই ছিল; 

তবুও কেশব সেন ( ১৮৩৮--৮৪ খুঃ) ও বিদ্াসগর 1 ১৮২ 
---৯০ খ্ুঃ ] মহাশয়গণ শিখাইতেন “খেতে, বসতে, শুতে, 

বেড়াতে সব বিষয়েই ইংরাজ শ্রেষ্ঠ” [পুরাতন প্রসঙ্গ ৫*পুঃ ] 
.কিআদর্শ! কি বিধি বিটন্বনা! সিপাহী বিদ্রোহে ইংরাজ্জ 

ইংরাজের প্রতি- বহু অসহায় নির্দোষ ভারতীয়দের উপর সেই 
হিংসা! অনল । শ্রেষ্ঠহ বা কৃপা দেখাইয়া তাহাদিগকে ভব 

ঝকমারার মাশুল। পারে পাঠাইল ॥ অস্ত্রভীনদের হত্যা কি 

বীরত্ব! 
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সিপাহী বিদ্রোহ বিষয়ে অনেক পুস্তকের মধ্যে রই কর 
খানি উল্লেখযোগ্য ২__ 
1, 8395০ ০? 810.6177 (67 & 215119807) 

2.:18789 800. ন15105906 01 73170381) [২1819 32) 10015, 
(0)02075010 8700 (৯5:96) 

৩। সিপাই যুদ্ধের ইতিহাস--রজনী কাম্তগুপ্ত। * 

ইংরাজ্জ এঁতিহাসিকের মত 2-- 4৯০ 81] 00108109760 
₹960150200 9195690. 605 5905৪ 6০ 19169 608 900 08 

০8৮705590৪০ 97390. জা 0০9৮3 5100 [১125 186 
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£₹₹০১7৪3 5 [১০৮৮৪] ০0851 509018119 27 ৮79 

[১০715), (597০০ 7008161007 7 2৯, 715. 4১. 
97986) __ 10758 চ88 ৮০: 

কোম্পানীর ইংরাজরা এই স্থযোগে বর্ধবরের ন্যায় 

.ঝাণী অত্যাচার করিল । বু নরনারী: শিশু বৃদ্ধ 

ভিক্টোরিয়ার নরবলি দিল। এই রজদানে দি রর 

১৮৫৮ খুঃ নভেম্বর মাসে কুইন ক ঘোষণার 
আয়া দেখাইয়া বুদ্ধিমানের মত লাজ্যের, লাগাম ধরিলেন কিন্ত 

কোম্পানীর রাজ্যের ভারতবাসীর! তাহাদের এই বিশাল রাজত্বের 

বিনিময়ে কী পাইল, শুধু দেনা ও "সুগার কোটেভ" (চিনি 

সাথানো ) ঘৃণা । 

বিশ্ব বিদ্যালয় এই বতসরেরই কলিকাত। বোম্বাই ও মাক্দ্রাজ 

(শতবর্ষ পরে)। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল । এই যুগেই কৰি 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-৮৭ খ্বঃ) গাহিলেন তাহার অমর 

কাব্য বাশরীর সুরে “স্বাধীনতা হীনতায় কে বাচিতে চায় রে”; 

স্বদেশী নেতা যোগেন্দ্র নাথ বস্থ “সোম প্রকাশ” পত্র বাহির 
করিলেন, ও অন্যান্য নেতা মণীষী বিপিন চন্দ্র পাল, বঙ্কিম চজ্জু 

চট্টোপাধ্যায়, রমেশ চন্দ্র দত্ত প্রভৃতির অস্ভ্যদয় হয় । 
১৮৫৯-৮৫ খ্ুঃ- এই- -সবুগের উল্লেখযোগ্য 

(১৮৪৫৯ খৃঃ) ঘটনা পঞ্জী । | 

গুপ্ত কবি ১৮৫৯ খুঃ দেশপ্রাণ কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের 

পরলোক প্রয়াণ । ইনিই চৈত্র মেলা স্বদেশী 

মেল।)র প্রবর্তক ও আধুনিক কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
গুরু । 

পিন পপ শি শপ পল বদি তা লন স্ব শপ পল শা পেশী শি ও তি পাপা পপ ক আপ পপ জা এ আস আপ পা লাজ পক হ-৮০-45৮৮ পপ ২৯০০০৮০০৮৮৭ পি বকা, হত ছা লক জু ক বা জজ হজ ০৮ রা ক রত 

স্্ক্তি 2৩১ (0০৮6. 055 550) 1১:০6598)08) 82 হয ০ 

১০10০৩2556৩ 01 হযে চো ৩1 20858- 0১515 00) দি0৩085৩ জিতে 

(৮০৮৩৪ তই তং 0৪৪৩) ) 
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১৮৬০ খ্ুঃ “নীলদর্পণ' (প্রীদীনবন্ধু মিত্র ১৮২৯-৭৩ খুঃ) 
রিং এ নীলকর সাহেবদের ইংরাজ-রাজ-সহায় অব- 
আীদীনবন্ধু মেনর । 

লন্বনে প্রজাপীড়নের কাহিনী আমেরিকায় 

নিগ্রোদের লীড়নের মতই দেশে এক অপুর্ব আন্দোলনের দোলা 
'দিল। অন্যায়ের আগুন ছাই-চাপা রহিল না । এই গ্রন্থারটি 

| আমেরিকার (গ্রন্থ) [17০15 1০775 (051৮, রাশিয়ার ১/৪৪, 05 

১11, ইংলগ্ডের 109510 0০197215519 ও ফ্রান্সের ১০০৪] 

0০৮৪০ এর মতই সমাজের দোষসংস্কারক গ্রন্থ । অবশ্য খষি 
-“আনন্বমমঠ |  বঙ্কিমের গ্রন্থ “আনম্বমঠ' ইহাকে অদ্বিতীয় 

হইতে দেয় নাই। 
“হিন্কু প্যাটি ়ট” সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 

১৮৬১ খুঃ অকাল মৃত্যু ও বিশ্ব কবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের 
বিশ্ব কবি জন্ম | (%) 

স্বামী বিবেকানন্দের এই বৎসরে জন্ম হয়। নব্য যুগের 
১৮৬২--৬৩ খৃঃ শঙ্কর, উপনিষদের রিহস্যস্য-রহস্যম্ঠ ইনিই 

'্বামীজী | | বিশ্ববিশ্রুত £11)9 09০10778071 0770 01 

হ0018.% 
আন ০৪5 ৪০ কারন জাল আলাল । আপ পাস উপ | পাশ এ পাশা পপস্সপিসপপপস্পপ্রাসপিপ পপ পস্পাাপপাদা ৮ পাশ ৮৭ ৩৩0৯৩ ০ তি শিদি শশী এ শশী শীীটী শশা ৭ শত পাটা শিট নটি আশ শশা পস্্ি 

(%) হু 28071881509 ৮০০০০০0৪৫০5 আ:580)6 2৪১৫ 1) 55 ৪0 215 

[01585 06 750৬608৩781 0125৩ ০1 017৩ 57509613010 0127 2200 হাটে 0৪ 

৬৮50517৩250 ৪870 ৬/:০619 ও 01785170 116৩7219 2025 06 ৬/ 0110. 

৬৬ 1১11৩ 2২210177012 5601796০1৩5 53 8০ 80100. 

06676510857 277 65130750508) 2750. 575060০1506 0015 ০৮৮2 

0015811285175 109 ৪0090-৬/0)26 55071720172 তি 070812570৮ 6০ 

20 2)৩ 25 চি17১2)ঠি 27 ৬০011015191 20088, 

€2) মনে মনে কর 27 (আআ) 15155 010৩9 (3701151 ) 22৩ 

০০05027501৩ ৮/2ড৬৩5, 0026 617৩ ৮2৮০৩ ৬/1]8 206 11১6৩ €০. 

€)১৩ ৮ হু 19৩5 ৮৬৩ ০6 1708515 65০121755২৩ 0 আত ০ 

আআ য50২58 01 0850৮ -26 ৬5৫0 [50521 07510055125 81015 07 8৮/৩৩৬, 



[ ৮৯ ] 

১৮৬৫ খু _- ভারত ও ইউরোপ টেলিগ্রাফের জন্ম । 
১৮৬৭ খ্বঃ 7 চৈত্র মেলার ঞ্লব কলেবর -_ প্রথম 

“হিন্দু মেলা" । 

গান্ধীজী ! ১৮৬৯ খুঃ _- মহাত্সা গান্ধীর জন্ম । ইনি 

শ্বয়ংপ্রকাশ ভারতরবি । ত্যাগে মহীয়ান দধিচী মুনির মত। 
, তাহাকে নবীন সংস্করণের বুদ্ধ দেব বলা হয়] (77) 

১৮৭২ খু _- বঙ্গদর্শন ( বঙ্কিমচন্দ্র ) স্বাধীনতার শুক- 

তার। বাংলার আকাশে দেখা দ্রিল। হিন্দু মেলায় মনমোহন 
বস্ত্র গান বাধিলেন ২-- 

“ছুচ স্থৃতা পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে, 

দিয়াশালাই কাটি তাও আসে পোতে 
প্রদীপটি জ্বালিতে খেতে শুতে যেতে 

কিছুতে লোক নয় স্বাধীন 1” 
পচ 

19075555 0৮ 02513৩50285 00১66515 ১1 মনে কর :- ইংরাজরা 

বঞ্জিত ---0১০৮০17775৩ 778 51010115164 10 09৬৮ 82১0 01057, ৮0175 

39 02501177৩50 0০ 25] 495 ৬৮1)86 12৮৮ ৮ 2270 ৮৮170 20806 05৩ 

8৯৬৮ 2”? মনে মনে কর-5008720778, ৬5050151701) 5% 08615055055 

7০৪1১০05১1১) 0 10101)5 & ২০৬ ০১/৬০- 

(7. 251 ৮. 1. 1০ টি) 

10৩0063 52910750153 010015হ1)0 27৮৬৮155025 6৫৩56 20০0 

€1)6 15121791185 83 0556 015৩9 ০ 19056019505 00150595028 

০6 0৮০০ ৬/1750) 10550 268 75৩ 21১ 61১৩ [১০7১12157 1৩175৮05 00 60৩ 

10187)5) 05105৩ ০1 022৮8 2৮ 158০৩ 0০৩৪ 9৭১ ৬৮$1]7৫১0 [ত৩1856 

২76 7০০৫ 0118/5011911)চ ))]775511 6১87 81583 30015. 00056 25 21 02৩ 

ক 2০০ 0৩ 06530০020১6 ০1 0151) 2780185, 0।৩ 785030৩5 50 0618161 

28750 61801756197 08056 ৮3 1575100৩183 070 (01 5৭৮ 1০2£-0057 254 

-- [70027 2708151015 আ2 215 20৩৮5100275, 0% 200৩1 

»960৬511251) (551 10088 0, 

() 055101১8 0 0153015 1515৮ ৮ ০ 2 381010875 

৩১885 2200517 1250)09 ৮9 ত1773055) ৮৮০১]9 21৮0 006 ও 5705 00088 



[ »* ) 
খাবি অরবিন্দ | ১৮৭২ খ্ুঃ -- ১৫ই আগষ্ট ভ্রীঅরবিন্দ 

ঘোষ জন্মগ্রহণ করবেন । 

১৮৭২ খ্বঃ__ ২৪শে জানুয়ারী নীল চাষীদের বিড্রোহ 
'আন্দামানে লর্ড হয় ওহাবি আন্দোলন । এই আন্দোলনের 

মেয়ে! বডলাট দায়ে আন্দামানে দ্বীপাস্তরিত আসামী শের খা 
হত বডলাট লর্ড মেয়োকে আন্দামানে হত্যা করে । 

১৮৭২ খুঃ অক্দে শিশ-বিবাহ, বন্ু-বিবাহ নিবারণ 

আইন ও বিধবা-বিবাহ আইন হয় ও আন্তর্জাতীয় বিবাহ প্রচলন 
আইন হয় । 

১৮৭৫ খুং অব্দে_-আধ্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন দয়ানন্দ 

আর্য সমাজ স্রস্যতী €(১৮২৪--৮২৬ খুঃ )। দয়ানন্দ স্মৃতি 

দয়ানন্দ সরস্বতী তর্পণে শ্রীঅরবিন্দ বলেন ৫ 800 108- 
109%1005 ()69 [07101757070 811109 6055৮ 0175670001)5 

97 1006) 191) 310৮] ল6161)00 ৮৮5 915905870)09 হে 

€1)9 10 110105-- ০০০০০০০১০০1) 25 05600 20061,800 8506 

24110 31) ]1).5১21৮1717৮ 57350187997 6178 ৬5৭5 

5607707511)8 6176 01060) 01 501৮7062258 ৮191] 85 627861001 

201151)71- 1 আঠা] চি) 500 205 2৬0) ০0100108080 

11)7৮10 ৬৩7৮ 08188808 (১0112 10107010301 2৮ 30091210659 019 

2106)110]-2) ৮৮07012009৭ 10000 20 ৮11 0958943 25200 010 006 

08৪০ 1) 10170৮51758 06176) 04577562890 61)৮75 

১৮৪7-50০৪৫ 0109 99100102179 051055 00 6159 ৮9915 

ঘ/16)11)০ (13151151007 1075৮510810 ৮৮৮105180 7 ৯2 

48101013100 52) 

এই অন্দেই মহাজ্স। রাণাডে সম্ভ নামদেব, তুকারাম ও 

00 ও ৮/91104 210 081৩ 2৩881018 ৬০)১০৮ 2০6৪ 08080 £ 8196 

/094)15 0৮/০]) 9836 0৬ ৪806. (2998 71019) 



[ ৯১ ] 

বামদদাসের মহারাস্ট্র দেশে সার্ধজনীন “প্রার্থনা সভা" (21) স্থাপন 
মহান রাপাডে করিয়া দেশাত্মবোধ জাগ্রত করেন । এই 
বৎসরেই জাতির পিতা (আই, সি, এস,) স্ুবেজ্দরনাথ 

বন্দ্যোপাধায়ের চাকুরী যায় । 

১৮৭৬ খুঃ অন্দে -- ভারত-সভ1 ' 157057) 855০0156101) 

ব্াজনীতি আলোচনার জন্ত ভারত-সভ1 স্ঙ্টি হয় । 

১৮৭৭ খুঃ সিভিল সান্ডিস আন্দোলন শ্রীলাল মোহন 

ঘোষের বিলাত বক্তৃত: । (০) 
এ পি চিজ কেন অপ -4- স্্, ৮ ৯ ২ পপ শী শী পসপোপপসপ পপ পাপ আস 

(11) 5111050700৩ 7০0017079৩1 1১59 1006 00 ৮৮21০ 088 9 0122. 

9120৩. 1305 ৬/০১7]5 05 77807৩00657 60 0975510151৩ 010৩ 0511 

11158) 505)1 08700. 7৬155177500 0৯০৮31)02 চি 2170৩--01058৩ 

864 -- 4৯৭৯৮৬7১০০৭ 13105197906 12001210% 57 2১0, 

৬7] ), 

0 হিং ল10৩60100108) চলও ভগ 1250৩291১0৩ 00170 95075] 

হ২০1১1115 ৯10৮৩ 00১ 120265 05 08১50914090 (077010550০0 0309.% 

(৮৮2০ 77982 77 10197.-) 

(02) 110০ 05৮18 টতহত0০ 2৯21021101৮ 87 উহ, 25] ০0) 

€৮10১18 01377 07701850000 5৩1501100 01)৩ 10001870152) 05 

9০95১ 2৮117, নি) ১1188 (21500) 725 ১৯] 052710৬৮803 55555)1 

13921530711 178 09510550022 ওভ2৮ 0৫১18551987) 70 [তত হও 5 

৪1) [00১10 2১ 1102. 5 ৫)15 8৩856208৮৩9 185৩ 17510255001 2101015- 

৬7 (110১1) ৮৮৩ 21৮ 210006880 রাত আতা 8590 0550৩ 3৩০) 

2101১176581018 11190580150 3000151) 55505 1১০91501055 007558706 

671৮5150৩01 হাঃ্রেঠত উপ ৯- ই 351৩10৩৩615 065507219৩5 1১15 

0০851১58815 5 241 26৮৮ ৯৮0৩5000১৮ ভিত 07510 স১0০্ 807০ 

১৫০১1০১০১০১ 11555332160) 217 (0০505 8109৮৩৬৮101) 

০০৮৮০] 5৪0 ০1০905৩1005 6075 55008150 005৩ 89010787215085 06 11 

এ ০৮০৮০৩০608৩ ৬৮ ও28€ 1201৩ টি 100৩ 6169580৩278, 212৩ 

5850৮ 01 618৩ 255501225৮7 5 $585685১6৯)50508- ৬৮৫1 0৬/৩563 
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:১৮৭৮১৭৯ খু অব --* “জীবন সপ্ধযা ও জীবন প্রভাত” | 

রচনা করেন: _₹ শ্রীরমেশচন্দ্র দত ( ১৮৫৮- ১৯০৯ খ্বঃ)।, 
রমেশ দত্ভ। ্রীদত্তের অমর অবদান ভাহার (ইং) অর্থনীতি 

ও ইতিহাস রচনাবলী । এইগুলি ভারতকে সচেতন করে । 
পে আর তা সস, 

1050৫ 01085 0১1 ১8) 1১৩7৩ ৬25 1530 07) 100৩ 8101৩ 01 61) এটির 0£ 

(00100170179 01১৩ 78158 075588177৬৯ 15258 ৬৮55 31519506858)8)% 15180 ৮৮ 

৪ 0185 90501810279 (31৬1) 9৩1৬10- 2103 110৩ 061১4312610 ০6 

জা [0182 10 চতাঠি। 150 ৬০$০1770 [0012757৬580 ৬৪৪ 

88253৩3৬৮11) ৮ 27030105016] 11552510106 56)005৪৭ 2৫৮0 1১. 

৩3010৫:11128৩050 ৬52৪ 11 (001001৩১৩৪৪ 17160 8511) ৪80 2 £ু জ)৫)৪ , 

শত (31৮11 95751০৩ জহি) 01091 জিও ২০০৫৯ (০0০৬৫ 80 0% 

81127115511 3216 17010382813 6100৩ £১ 71198 01 ৫50000৩৩119 

08887 02765 456 ০1 1,010 1,510018 ৬/১1018 501068016০১ 1012810009৩ 

[০5355৪80% 01 আরাছে। 900] 0০780011৩০1 7208]91 071658০4৯10 

₹1১৩8৩ 13955581158 ৮/০7৩ 71582706025 086০1 2 9০180 ৫০ 

20800105501) 810৬৮11801৭ িও1101021 হুগলি 205170৬৮126 

702080187% 01727 206৩5 01 017৩ 70হ117)৩ 0৫ 1,010 520151001% 2৩ 

০৩০75087501 5151৩ 601 [20012. 

চ131015 15801)58 ই)৭ 11121 £16-50150182 7৮ হ 85115 81৩ ০ি- 

০1৮ 618৩ 0৫৩200 01 17550 [0100110 এ১১৬০)৩1)0১৮- 5০70 01০৬৩ 

৪8 [হে 811৩ 981 ভ 15১8) 95611786 018৩4৩ 18101১0081251 00৩5 58165- 

৪155 7950. 7৩ (১০11150511৩ ০1 187,015 9100 া)জিঠেত 16 05697705080828- 

401 805 862৫2858618 2180 001৩2 1881161-8- ১০১৩১ 00 025৫0 1০ ০৩ ও. 

হ১৩7৩ 0555016১7০6 701১০518706 01১৩5 ৫৮১15043085 হা)৩জ5৮২৩৪০ 

15516 ৮5 ৬56155050৩৮ 1০1)77/0198 0৯ 1)9180885/] 2২011261058 

5৫ ও 2121৩810621 352251৩৩ )৩ 5855068 07 1১০01818071 [2015 , 

26 ৮৮০৪ 2508 11907061006 7708021787৭ 2150) 1725 5050১8510 00৬৩- 

815৩11 (11 ওজ৩ 01 085৩ 086521 005058-0101759% যমাহহহ। ৩৩৮, 

8৪1) 02125 602 শর 2৫221151502 0101% 60105 1: (সি]9া0) জত 

০০7৮68০) 220 613০1৩0091৩ হ78586৩ 2২ ততঠিও81৩ তা 0 

2৩191580188 201৩ 85856053055, (0885 891 ৮- 209 28/0৩ 

: চর ০০৮ [85082 199 উহ ৮: 0. টা 2 ০৫)১০৪৯- 

8৮৪১17815৭5 19595). 
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৯৮৮১ খু ইলবাট বিল আন্দোলন । ভারতের ইংরাজ-. 
গণ কালা-আদমী বিচারকের আমলে আসিবে না পা ঃ 
ঘটনায় দেশের লোকের চেতন! উদ্ধদ্ধ হইল। 

১৮৮২ খৃঃ -- আধ্য-সমাজ প্রতিঠাকারী রানি 
সরম্তীর মহাপ্রয়াণ ৷ 

১৮৮৩ খ্ুঃ _ যুগান্তকারী “আনন্দমঠ” (সন্ন্যাসী বিদ্রোহ) 
প্রচার করিলেন ঝষি বক্ছিম ( ১৮৩৮--৯৩ খ্ুঃ) বিন্দেমাতরম্* 
মন্ত্র ড্র! ৷ 

১৮৮৩ খুঃ ঠ ফেমিন কোড পাশ হয়।। 

১৮৮৫ খুঃ অব্য -- সর্বভারতীয় জাতীয়-কংগ্রেস-মহা- 
সর্ব ভারতীয় সভার বীজ উপ্ত হইল । ইহার মূল উদ্দেশ্য. 
পিক রঃ হইল প্রজাদের ছুঃখ দৈন্য নিষয়ে দুটি ও. 
নয়া বর্ধমান চাকৃল! আবেদন-নিবেদন নীতি । প্রথম সভাপতি 

(জেল! ) 1 হইলেন বিচারক শ্রীউমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
এই বতসরেই নয়] বর্ধমান জেলার স্ষ্টি | 

কংগ্রেসের জন্ম বৃত্তাস্ত 2--ইতিহাস বলে 2-্মিং এ্যালান 

হিউম বড়লাট ডাঁফরিন্কে (১৮৮৪ -:৮৮ খুঃ) বলেন ২, 
4৬০ ৯১৩ 25090106915 27)009001)965206  9/600১0 61)9 

0050705562১ 0009 061১1960000 010. 00 ৪১017717785- 

07৮11011 20 5000205009 ১1610 610৩ 65] 090010910092)68 
€)6.0))জ 0৬৮0) জান 6553 ৮/83 01709 06 6009 511888010 

0৮7607০৮55) 0909 00287585 1700%9209106, তাহার' 

চেষ্টাতেই দেশের কল্যাণের জন্য দেশের নেতার্দের সভা“ 
স্থাপিত হয়। (4১) 

ক | 

%) ৫৪ 8085 (০০০৮8 77809৩-৮0 ও 25087550 008888988 1) 1০ 

7১০7৪ ও ) ৪820৩ ১৫ (20. 1885 ০171017578. 9884) জ» 258823 

0550359 2155 ০)218৬৪7 26 ল30শরহ60 জা 2176৭) 18655 

৪০ 81১৩ 8753০৯০০ ০1 0910081175 70৮0৬৩185$5 078515810৩8 

দাআডোএলা 

এরা905৩ 2 ৪৪৬00380158 $9 18১৩ ওর05১6৯], হাউ১৩৮ ৬, ১:ে্রেড 0; 



[ ৯৪ ] 

এই ভদ্র সাহেবটির আরও কয়েকটি কথা বলিয়া তাহার 
প্রীতি সকলের সহিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি । 

| “0900 9075 109 5510 1) 510 10000889107090 

89১9৮] 6০ 1013 9000627105917)৯ ০56 &]] 29815596109 001] 

100133176১6 01)538  ০09800-1989 1107 715058 ? মা০৮ 

60917 1)176105 6০)09501185 109. 1750 1580 ৪০০০ 

81)17)০, 61)2170 0৮১ 010800095 6)7618 20901020809 

10%07১২ 1119115 69215 09115 0)8070£91 1)0116র5 10002066212 

81070939, 9০:১14)5৭ ৪১70৮ 5 [10858 8158 | 8188 

0185555) 7559হ)675 0808) 01 89৩ 0৩0191৩ ০1 [77015. নত 510185- 

৪60 ০53০)৪) 18৬০৮ 3০ 5700017১076 01 50018 80 :01881518885028- 

50৩ 05০%570011 056176750 15010 10980512159 050 2১829 80086 0৩ 

690120 £1১৩ £7৩৪৫5৪৫ 98058028165 01 25021858185 10৩ 758 59380068 

01 805 06011 98৮4 61026 18 ৮/০১।৫ 0০ ও» 19013 7053865€ $£ 

88675 €55158৩0 5০2)৩ 71651001783)910 ০ 891035911গোহ 10019000 ৮5151015 

৫05 £50০৬6170100৩776 0058050 050006 27/02075916657376 08৩ 

2065৫ 27501জ1) 1০800)80 ০900101,5. 

2১৫, 02065 ৬/88)) 07১৩ 988101901০1 80086 0:02570% 

9158, 8:00260.50 $৪% 51৮17262৩০৫ ০ 1985 (52 5193 6085 0598 

00584) 35010551 9587658 205৮ 220. চিল 438105 885. 

03507885085 050 91 8885 0057 6095 00551350005 6৬ উতাম্রজট। 

[৮০575895, ট্রে, ৯৮, 0. 8506235৩. এ ০৩৮০০ ৯৭ ৬৩৪০৪৩ 

- | . ]ং 55 ৯: ১8700075 8৩513120557 ০ 618৩ ০5৮10 3 & শি 

১০ 5 ২১158893805 500৩8 ৬05 টি 226 8085025 

ক 808) £১০1১তি ৮৩০৫ (৬ 03৯)০0518& £9870৩ 80৫ 8৩5৫৪ টড 

| বি? 888570815 নিজ) 8৪৮৩7৮৩ 38 1893 )১ মতন 8৪৩16 8৪০ 

: ৪৪ ৮388 ০৩৪৪) 0০58:৫৯০. € ৮৯৪৩ 892 0৪৮3 | 
 শুকাডওাণ ও11547৯. ১৮: হি) 8.0. 3০0502357 & £ 01895 
. 1৮8125৬০ 1৯ 0955 7০ 



[ ৯৫ ] 

৪75 8705 [5০ ০০593 0£ 61795 317)০)০ 20. ৪83 লৈল 
69700৩৪.৮-_অর্থাৎ_-এই দেশের (ভারতের) লোকেদের ছর্দশা | 
চরম হইয়াছে । জন্ম হইতে মৃত্যু অবধি এই ভারতীয়গণ সুখের 
ম্বখ কয় দিন দেখে ! তাহাদের ভাগ্যে লেখ! আছে কেবল হংখ 

দৈন্া, শ্রান্তি, অবসাদ, রোগ আর জরা! জীবন ভোরই হায় 
হায়! করিতে করিতে তাহাদের স্বল্পস্থায়ী জীবন-লীলা সাঙ্গ 
হয় । 

»:-০০ ০০০ ০০০ ০০১৫৯৮605৩ ৮6হ% 0৩017158108 8৩ 

€৮০৮০৪ ৪১৩৪6 10০15809928 ৫0৩ 0০128 2583 2770৮600৩22 ৬১] 

₹9০১২১7--০---০-০০০০০০-৪৪৮ ৪85৩ 02088) 02] 5০০00 0158878৩0 2 

৮১৩৬৬ 2,০70 8011761187৯, ১১৩ ১০০ ১৩, 22828 £755 ৫058৩ 

€১010887)2515185 55 2 ৮1৮170870930091980 151107585৮2 2521862 

40650821053 0০০5 11৩88 08৩ (িেপেত। 152100 ৪50 £1500811% 805 

€৯০৬৩এ৪১৩156 9050৩15 06106 5106 (০20 60৩ 0020816588 

90৬০ হাত ঘা, ॥ 

[২৩]১)5 ০ (9৮৮, 2816150৩ ০৬/৪145 10৩ হ001950 তি 18০22] 

€01১27৩85 83 2 +12785805190110 12216017183 ৩৮৮ 05 উঠত ০0৩5) 

€010970015 142678 112 115 56৩০1 (07) 8ধ তত, 098১07558 

0০8280080065- 2025 50050515000 1217585155র9 2৩ ট্র৩৪৩০৫৩০ 226 

(০৪ 570 001580168১0 01 1000 00822875 2850 ৮৮৩৪৩ 118৩ 1৩৪১৪৪- 

22888৩ 1১3০৩8৪7১৩২ 06 ₹))6 51118516৩ 105988৩8, 88১৩ 29152788 

ব88১৫858855 991৫ 19৩18 018৩7 5818. ০ 1১০) ৩1)707৬৮8825 5৮023) 

89০ 8০ 1০1৩-5081210দ৩ 00১৫ (0176388) 81050177888 35 10১৩ 

৪7:৮$০৩ 031 805৩ ₹৯১৬৫০ 008১0১৮/8 হও 8১০088155৮7 1085 06 1775 

559৩ 115৪ 85৩38 ৩1028088150 29508755252)- 160 15 51286 11) 958 

28০5 ইজ 80১05৩৮৮5০১ 01281286 রওহওতহ £০%৩ 8 2908৩ দর8৪০১ 2০81 3 

ওতে ৩০৮8০] 2085৩ ৫ 188৩ 521 ১3৩ নর (১1825 ৪9 

র৩তাহিতি 825 হজ ৫৮088) 195৩. 00288৮0258৮ 59 স্পা 

এ0৮৯৫১০৩৭। চা 1 2790555- 09 8 হি ০০ তব 
2 060৮28১151৩ 55৮ 195১), 
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এই উদারচেতা ভদ্রলোক ১৯১২ খুঃ ২৮শে আগষ্ট পর- 
মিঃ ছিউম্ | লোক গমন করিলে, দেশের লোক তাহার আত্মার 

প্রতি শদ্ধা নিবেদন করে । এই শোক-সভায় ডাঃ র্াসবিহারী 

ঘোষ একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন কলিকাতা টাউন হল ঘরে । 

এই বৎসরে €( ১৮৮৫-৮৬ ) পাবলিক সাভিস €( সিভিল ) 

কমিশন (711)110 591৮56৪ (0111) 0,১11)11)71৯986)1),] গঠিত 

হয় । এই সময়ে 13 0 5. প্রবর্তনও হয় | ইগ্ডিয়ান কাউন্সিল 
এ্যাকটু (15৮11)717) 87090150810) 601119]5৮1না5 65৮০ 

€০৫১।1)০1]3 ) পাশ তয়। 

১৮৯২--১৮৭৯৪ খুঃ টাকার মান তয়--১শি ১৯পে। *।ক) 

১৮৮৬--১৯০৫ খ্ুং ১৮৮৬ খঃ-ম্বামী বিবেকানন্দের গুরু 

পামকষ দে৭ শ্রীঞ্রীমকৃষ্ণ পরমহংস দেবের তিরোধান । 

এই যুগে প্রতি বৎসর কংগ্রেস সভ1 হয়__-ভারতের ভিন্ন 
ভিন্ন শহরে । তন্মধোয ভারত কংশ্রেসে নিয়লিখিত বাঙ্গালী 

মনীবীগণ সভাপতি হন £-_ 
১৮৯৫ শ্বং- পুণ।- শ্রীম্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

১৮৯৮ খৃঃ- মান্জ্াজ- জ্রীআনন্দমমোহন বস্ত্র । 

১৮৯৯ খৃঃ-লক্ষৌ-শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত | - 

১৯০২ খুঃ--আামেদাবাদ- শ্রীস্থরেজ্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাক্ £. 

১৯০৩ খুৃঃ--মান্দ্রাজ-_- শীলালমোহন ঘোষ । 

১৮৯৫ খুঃ_-বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির জন্ম । 

১৮৯৯ খুঃ ৫৮ বধধমানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সভ। 
তু ৮ ২১৩ ৪ 1 

পু 

১৮৯৫ খু শ্বামীজীর গার চিকাগে! (আমেরিকা 
বক্তৃতা । 

»*. সক) এই,টাকার দাম ছিল ১৮৭১ খু. তক--২ শিং, ১৮৬২ শত 

অন্দে ১ শিং & ত্পে | ক্ষতির পরিমাণ টাক! প্রাতি ১০ গেলি বা 

শতকরা টল্লিশ টাকার উপর ।'" 



[ ৯৭] 

১৮৯৭--( মে )- ম্বামীজী 'রামককচ মিশন" সংঘ এজি 
করেন । 

১৮৯৮ খুব ভগিনী নিবেদিতার ্বাীজীর নিকট দীক্ষ। 
গ্রহণ । 

১৯০৬ খুঃ--স্বামী বিবেকানন্দের € 07 9107010 ১02 

40£ 2001৩) তিরোধান । 

১৮৯৩ খুঃ-_ মি বহ্কিমচন্দ্রের তিরোধান । 

১৮৯৪ খুঃ »-- শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অমর প্রবন্ধ 
“সামাজিক প্রবন্ধ । *(1) 

*(]) সামাজিক প্রবন্ধ পাঙ্গালীর সাহেবিয়ানার “বড়ি চমক দাবাই? 

ইউরোপীয়দের মুল প্রকৃতি :- 
(01) 11007 ৮01220170 8250 ৬5 ৬৬৩৪৫ 00177709700 ১ 

গঃ) 81৮ 5751 01500৯5101৩ 7) 0170170511510168618)15 ও ৯৮০1৫ 

8290 080 ৮ 17081 8010 ৬৯1710008৮০ 301)870 117 05111) 106 0205৩ 2৫ 

1758 ৪06 956 001775 0 27 61707018511 2280৩ 568570076 02 20৬ 

[০5010 20 81) 26150108560 ৬০] 870 111৩. 25৫22561927 5270 0০ 

৫0)50৬, 11) [18012হ77 60১0051) 21667 2 00296 31180851558 581756 

৮/৫১৫)০] ৪150 0806 হ/68601010 ত1071051 ৬/0100 ৪270 01 27711002 

8802) 197০52319- 001) [0100] তা 560) ৮51)1017 ত জযভি। 00100৩৭ 

০৫ 15 1807 816010৩0111 7 308০1] 017 016 01010811৩1৫, 

€০07 7 1001877050802106 5270. 805 1১৩৮৩101005 সা 099 

£00676 501৮/৩512৩7 (৩7277281700), 

উহাদের শাস্ত্রের আদেশ--পৃথিবীর সকল লোককে স্বধর্মে দীক্ষিত 

কর, কিন্ত উহার ধনলাভ করিবে বলিয়া পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করে । 

পুর্ব-পুরুষদের জলদন্যুতা এখন বাণিজ্য-পরায়ণতা। স্বার! সমাচ্ছাদিত 

হইয়াছে মাত্র । ইহাদের মুল প্রকৃতি ধৃত! ও সুখলালসা । £) 
( পু: ৫০ সামাজিক প্রবন্ধ ) 

(০1) 79275 0০)06 8009 011010৩8285 2০ 53772319715, 

850555৬৩৬৪5 2১৩ ৮৩6 & 1৬ ভার 9552 00 055 5088 427 

580 25558 জঞজগ্রী 0২০৩0655587 উহ) 8৩ ৯৮০৪00 3১০ 125 
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১৮৯৭,খবঃ- জয়হিচ্দ মন্ত্র ডরষ্টী: লেতাজী -নুভাষচক্দ্রের জন্ম ৷ 

১৯৭৫ খুঃ __ লর্ড কার্জনের কৃট: দৃষ্টি বঙ্গ-ভঙ্গ-প্রন্ডাব 
ও. আন্দোলন কলিকাতা ইউনিভারসিটি-. কনভোকেশনে সমগ্র 
জাতির নিন্দা ও দেশের লোকের প্রতিবাদ 1. 

| ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ . এই আপত্তি সভায় সভাপতির 

ভাষণ দেন । ইংরাজ নিজের আইন অমান্য করিয়াই বির্রোহের 
বীজ বপন করে । লর্ড লিটন (নং ১) এর উত্তিতে তাহাই 
প্রস্থাণিত হয়। (7) 

7580105 007) ৪1987115859) 3৩11-302055১0৩5 6০ ০০৭- (7. 25 

স108515 005050501555 2270 265 0৩৬৩1010755158 105 2৯10৩76 9০0৬8৫- 

2৩7৮ (9৩222জয ), 

০ 17 0৮1019521% 6০206 065 20808101)170% 885 ৬০ 

225607৩5615 ঠা নজচ্হিতয ০৫1০০ 50501৩27115 15৩৩1981706 (১৩120 টা 

€১৩ 1১961) 01 177%155 008)৩৭35 21501055 2100£65110৩8 6০০ হ20 

2)০০1৩০৫৩০ 1105 557৩0 01115 (11515 মে2্৮ ১৩০ 0৩ 00150521050 
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১৯৮৫১ খ্বঁউ অক্ে 7 নই আঁগষ্টং বিদেশী- বজীন সংকজ্ 
গ্রহণ-ও-১৬ই: অক্টোবর রাখী-বন্ধন দিবস । 

১৯০৬ খুঃ ১৯০৬ খুঃ -_ শ্রীঅরবিন্দের বক্ষে আগমন 
বজে অরবিন্দ ও “বন্দেমাতরম্* (ইং) পত্রিকার জন্ম । জেলায় 
বন্দেমাতরম জেলায় গুপ্ত সমিতি স্থাপন । এ পই আগষ্ট 

পত্রিক]। প্রকাশ্য বিদ্রোহ । 
১৯০৬---১৪ খুঃ -- মহাত আনন্দমোহন বস্থ ও গ্রীউমেশ 

চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোক গমন করেন । . এই বশসরে যুসলিম 
লীগের জন্ম হয় । প্রকৃত স্বদেশী আন্দোলনের দোলা দেয়-_- 
এই বৎসর হইতে । *করেঙ্গে ইয়ে মরেঙে”শ-তরুণ ব্রত হয় । 
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. জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ ইহার 
জাতীয় শিক্ষা) অধ্যক্ষ প্দ অলক্কৃত করেন 1 ইনি মারাঠা 

পরিবদ  সন্্যাসী বিষণ্ণ ভাক্কর লেলের শিষ্য । শ্রীপ্রমথ 
অনুশীলন ও নাথ মিত্র অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন 

যুগান্তর সমিতি । ও নবীন ও কাঁচাদের ব্যায়াম চচ্চার জন্য 

ব্যবস্থা করেন। | 

_ আ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ ( অধুনা টৈনিক বস্তুমতী পত্রিকার 
সম্পাদক ) “যুগান্তর সমিতি” স্থাপন] করেন । “ডন সোসাইটি” 
ভন সোসাইটি । স্থাপনা করেন স্বামী বিজয়কুষ্জ গোম্বামীর 

শিষ্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 

“ষুগাস্তর (১৯০৬ মাচ্চ) পত্রিকা বাহির হয় ইহার 
দেশী পত্রিক। 
বন্দেমাতরম্- 
বুগাস্তর | মাতরম্" (ইং) সংবাদ পত্র _- বিপিনচন্দ্র পাল 

€ 

সম্পাদন! করেন ভুপেজ্দ্র লাথ দণ্ড । বন্দে 

(১৮৫৮--১৯৩২ খু) ও শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ যুগ্ম সম্পাদক । 
সন্ধ্য। নবশক্তির “ন্ধ্যা” পত্রিকা €(৭ই আগষ্ট ১৯০৬ খ্বঃ.) 

যুগ । সম্পাদক ত্রহ্গবান্ধব উপাধ্যায় । নবশক্তি' 

পত্রিকা সম্পাদক শ্তামস্ুন্দর চক্রুবস্তী । 

এই বৎসরে *কলিকাতায় জাতীয় কংশ্রেস কমিটির 

অধিবেশন হয় । ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ কংগ্রেস অভ্যর্থন। 

সমিতির সম্প।দক হন । তিনি এই সভায় একটি বিজ্ঞ ভাষণ 

07৮৮০৪৩ €০ 05185 0811 110 [0০0180% 195 20725806019 28০ 10858 28 

0:61801065 2 15020. ১৮ 00018 15 010৩ (0৮৩60৫0৩170), 
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*ল স্গিদং  দেন। ম্বদেশী আন্দোলনের মন্ত্র হয় শ্ৰনে 
অগদিত্যবধারয়।' মাত্তরম”--সংকল্প বাক্য “নিক্্িয় প্রতিরোধ, 
আসহবোগ, বিদেশী-দ্রব্য» বঙ্জন, সরকারী-বিগ্ভালয় বঙ্জন ও 
স্বদেশী গ্রহণ |" 
বর্ধমানের কর্ন বধমান-রাজ এই বৎসরেই কুখ্যাত কঙ্দন 
পেট ও ফ্রেজার ও ফ্রেজারের স্মৃতি রক্ষার জন্য কঙ্ন-গেট ও 
হাসপাতাল। ফ্রেজার হাসপাতাল করে বধমান শহরে । 

১৯৯০৭--৯খঃ অন্ধ ১৯০৭৯ খুঃ অন্দে ইতিহাস প্রসিদ্ধ 
ভারত ইন্চিহাস আলিপুর (মাণিকতলা ) বোমার মামলা । 

প্রসিদ্ধ । ১৯০৭ মে পাঞ্জাব কেশরী লালা লঙজপত 
আলিপুর বোষার রায়ের দ্বীপাস্তর । 
মামলা (ব্যদেশী ১৯০৮ খুঃ--(১১ই আগষ্ট) ক্ষুদিরামের 
মোকর্দয! |) ফাঁসী হয় মজফ ফরপুর জেলে । 

১৯০৮ ( ১*ই নভেম্বর ) কানাইয়ের ফাসী হর । ১৯০৮ (২১শে 
নভেম্বর ) সত্যেনের ফাসী হয় । 

১৯০৯ থৃঃ_ €(৬ই মে) আলিপুর বোমার সামলার রায় 
বাহির হয়। শ্রীচিত্তরঞ্রন দাস (পরে দেশবন্ধু) এই মোকর্দমা 
পরিচালনা করিয়! জয়লাভ করেন। সেই জন্যই তিনি দেশবন্ধু ॥ 
এই অন্ধকার অভিনয়ের অদৃশ্য নেতা শ্রীঅরবিন্দ জন-বাঞ্ছিত মুক্তি 
জাভ করেন । %*(ক) ইনিই বিখ্যাত জবান-ঘন্দীতে ৰলেন $- 

“ত্বাধীনতার বাণী প্রচার করা যদি পাপ হয় তা হলে আমিই 
ঘপরাধী ৷” 

মলে রাখা ৫৮ হত (00120701920 212৮1050 তা 0৩ 

৬ 1351010885৩5 ০0 615৩ 80৩17৩0 350002080502] (01৮0৩1৩০শ  &$. 

ওহ) 06 106 ও 5821৩ [1419৮ 27105008 ১৮৫81502080 

যত 5০510 2500 12056 692: € 12508জ85 ) ৮/16 918 13688. 

757705266০৩ ৩1 55০৫৩৩7 |. 4 2855 সা ১ ০১ ১) 

*(ক), খন, ঘেশের আকাশে কাবদার.রেন্ছ দেখ! ফিক ৩৮ 
“আপরং যা কিং ভতবিশ্যতি!”** | 
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* বড়জাট মিশ্টোর উপর.ধোম নিক্ষেপ ব্যর্থ । 



[ ১৪ এ] 

দত্তের পরলোক প্রাপ্থি । ইহার মৃত্যুতে ভ্রীঅরবিন্দ ( ৪ঠা? 
ডিসেম্বর, ১৯০৯ খুঃ) কর্ম্ম-যোগিন € ইং) পত্রিকায় তাহাক্ক 
€জ্বী দত্তের ) স্মৃতি উদ্দেশ্তটে একটি প্রবন্ধে লেখেন ১-_ | 

“16005560185 ৮১০97007030 [58০7 820. 188. 
95000106800 01 15080150015 00070970151 2190 

639051 09:9813055 ৬৮101) [09375 ৮9 09106 /1)901091৮ 608. 

00050 20103 ৮৮০০] 1)১59 19990 £28,0% (০১৮ 68৪ 
০০০০৪, 10) 01723 0208 11791080065 10708109982 

06 11110 010৮6 109 79006 0101 ৬৮069 1186080 1)606 ০78৪, 

6৪০ ?৮.৮ বিদেশী দ্রব্য বসকট ( বজ্জন ) সম্ভবপরই হইত না 

যদি না শ্রী দক্তের এই সমস্ত মুপ্যবান গ্রন্থে দেশের শিক্ষিত 

জনের মানস ভূমির ভিত্তি তৈয়ারী করিতেন । 

দিল্লী ভারতের ১৯১১ খুঃ __ রাজধানী কলিকাতা হইসে 
রাজধানী । দিল্লীতে স্থানাস্তরিত হয়। বঙ্গভঙ্গ (3960198. 

18০6 003966190 ) বাতিল হয় । 

১৯১২ খ্ঃ __ সরকার বঙ্গ প্রদেশ হইতে বিহার-উ্ভিত্াঁ 
কে পথক প্রদেশ গঠন করে । 

এই বৎসরে ভগিনী নিবেদিতার তিরোধান হয় । ভগিনী. 
প্রপঙ্গে ভাঃ ঘোর্ষ ও বিশ্ব কবির উক্তি উদ্ধত হইল 1 (৬) 

(7) 1 05279156067 0651) 094৩1 £1)৩ 9০৩1) 01 11501, ৩ 

হর টে ৮28) 86 23 20635826৩19 88018 60 85 11 870৩1 05 

৪1১৩)) *** শুঞ্চজ ৭৬ ওল জিও 

105915 085 500006 09051515617 505 0051 20885808 

০০380: 105 ০০০1হ)1181550- [12865 ৩ 1) 200৬৮১1550৩ 

00917812802 86501 81) 10082850161 8০০০ 2717255, ৮৮১০০ ৪৬. 

872০০০৩৪595, 80৩ 15৩ 601701065, 2 1861/0 0০ ০:1১৩৪৪, ৪৪৫৩ 

আগে 058058668692% 60 81১৩0255৩15৩5- (108 ০৯85০2175 নিলি 
0৯1. 7০০5 [হত] -725-3-1912 ) 1 | 

. বিশ্বকবি € পরিচয় নিবন্ধে) ভগিনী লিখেছিতার শিক্ষার ধারণা; 

সব্বন্ধে ঝলেন ১--'নিবেদিত1' -_ তুষি কভংকে কি শিক্ষা দিতে চাও ? 



[১৫]. 

চন হী ১৯১২ খঃ (ডিসেম্বর ) লর্ড হার়িজের 
উপর বোম! উপর বিদ্রোহীদের আক্রমণ ও বোমা 

নিক্ষেপ। নিক্ষেপ । 

১৯১৩ খং __ বিশ্ব কবির নোবল প্রাইজ লাভ । 
১৯১৪ খুঃ- মহাত্মা গান্ধীর আফ্রিকা হইতে ভারতে 

প্রত্যারর্তন । ইনিই ভারতের নাগা ফকির _ %:৪৫ 7৯১০1: 
গান্পীজী (১7 [7015 1170998 09570001968 

81059 1 4৯75 060578 1718519 6০ 860 6109 81575 

০ 6109 01511510010 67001)5 10201) 879: £1910 €০ 1)1175 

€০ 06697 1 ৮৩০ 109 1১9 1916 69 10185296109 ৮1184 

89759 1 (055110108 1050555 78 61) 1 [0০১061)% 

(10058 ০. 53) 

১৯১৪--১৯ খুঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ । 
১৯১৭ খ্বঃ--শ্রীএ্যানী বেসান্ট--কংগ্রেস সভাপত্কি। 

এ্যানী বেসান্ট । ইহার স্বদেশী বিষয়ে শ্ীনেহের বলেন 
1৬473, 4১001979880 ছিলি ৪ [0১৮৮০] 10010197209 128 
2%80805 60 079. 00103050099 ০৫ 0109 17117705 0719919) 

9158895 10. 01)9 910170078,] 00208650081 1057165662১ 

15975. চমছ3 2৮ ৪0010805521 8১৫ 91366008 91970049 0 

2895 21] 81918. ₹80. 556 01)879 ৯৪ চি 5৮702 [১০৬০ 
6108] 198০8093004 6০ 19-07295-70. মূ. 910778)(2) 

করি ”- ঈইংরাজী ? লিলেদিত বাহির হইন্ডে ফোন একট। শিক্ষ! 

গিলাইর! দিয় লাভ কি? আতিগত নৈপুণ্য ও ব্যক্তিগত বিশেষ 

ক্ষমতা ন্মপে মাহ্গবের ভিতরে যে ছিনিবট। আছে তাহাকে ভাগাহস্কা 

€তালাই আসি বখার্থ শিক্ষা মলে কগি। বীধ| নিয়মের বিদ্দেশী শিক্ষার 

চা সেট! মালা, দেওয়। আমার কাছে ভাত বোঝ হয় না। ৫ 
€ কিস্বকষৰি পরিচয় -- প্রঃ ৯& ৮. 

() ০০ বন ডা | নজ। ৬ ঞ ₹৮৩ 5৩৬1৬৩1 ৩০০৬ 

চুলা ব্রন ব্ন্রুন্র লন হানবে মুলেদ্র কি 



[ ১৯৬ 3 

১৯১৬ খুঃ মন্টেগুড চেমস্ ফোর্ড ভারত শাপন সংস্কার 
মন্টেগ চেমস্ফোর্ড রাওলাত আইন পাস । জেনেরাল ডায়াক্স 

সংস্কার ভূয়া কর্তৃক পাঞ্জাবে জালিওয়ানা-বাগে বীভৎস 
হত্যাকাণ্ড । অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন স্তুরু 1 

১৯২০ খুঃ__লোকমান্য তিলকের মহান্প্রয়াণ । লোকমান 
নেতা লোকমান্য বাল-গঙ্গাধর তিলক (১৮৫৬ -১৯২০ খ্ুঃ ) 

তিলক | বিষয়ে-_শ্রীঅরবিন্দ বলেন €১৯১৮ খুঃ অন্দে) 
17805900109 0793 91009 0) 81)199 ৪01) 10973 01051101858 

৪1৮17, 001215 125, 95500 500 1৬7. (5500102- 

৪ 659 009%0--800. 17) 6119 1792, 02 0009 10793906 

10005 91008116১ 91/09010 163916 199 &, ৭07:9 িডিিত৩6 ০ 
৪0098 3৯ 

৬1717111518 08009 568,798 ৪১11980 চ £০৮ 1196০" 

9৪ 5 09,030 10011091৮০০ &,:08709 6০ 109 7910891201)93+90 

509101155৪০ 1019 85. 06119 ০০007" 109৪ 07599 ১ 

619 0536 800. 1709 ০7৮ 5093 60007, 

(১, 97-7850]000 10৮৯0151098 1081200) 

0১৯২৭ খ্ঃ) ১লা আগ্ট--লোক-মান্ত তিলক. প্রদত্ত 
নেত! গান্ধীজী | এনেতৃত্বে গান্ধীজীর নেতৃত্ব ও অহিংস অসহযোগ 

আন্দোলন-_ চৌরি-চৌরা ঘটনা । 
১৯২২ খুঃ--জনগণ নায়ক-_মতিলাল নেহেরু ও দেশবন্ধু 

১৯২১--২৫ খ্বঃ চিত্তরঞ্জন কর্তৃক ্বরাজ্য-পার্টি স্থাপন । 

 অন্দব  ১৯২৫ খুঃ ৬ই আগষ্ট- রাস্ট্রগুর স্ুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিরোধান । 

97০08 পচ ৬/৮ট 26 5৩11৩905065 5, 0110৩ হত 00৩ 08565050558 

115 (5৩ [30720৩১ 2750 5৪ 2৫ 215৩55201৩ 2588016+ জি পাতি ৮৬৩ 

৩৫ (2875০850116, ৩0৩81003655 ০1৫ 818৩ ৩১508810156 ০£ হ্ 

১৪:8০, ৮ (2৯80, (১751585 85880-7-0005 '৩5030109158025) 9০8৩6 

2585৭ 88৯ 0859). [৮ 6৪০---৯ চ.] 



[১৯৭ ] 

১৯২৭---৩* খুঃলাইযন কমিশন, (১৯২৮খুঃ) আইন 

অমান্য আন্দোলন ; ডান্তী লবণ-আইন ভঙ্গ অভিযান (১৯৩ৎখ্বঃ) 
২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩০ পগ্ডিত জহরলাল নেহেরু কর্তৃক 
্বাধীনত। দিবস পালন । 

১৯৩*-৩১ খুঃ অবে ইংলগ্ডে গোল টেবিল বৈঠক-_ গান্ধী 
'আরউইন চুক্তি । আইন ভঙ্গ হেতু ১০৩জন নিহত, ৪২০ জন 
আহত ও ৬৯ হাজার লোকের কারাবরণ । 

১৯৩২ খ্ুঃ--১লক্ষ ১০ হাজার বন্দী । 

১৯৩৩ খ্ুঃ পুণা প্যান্ট অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক সভায় 
আসন বিধি । 

১৯৩৫ থুঃ-ভারত শাসন আইন পাশ । বিহারে ভূমিকম্প । 
১৯৩৮ খ্বঃ-নেতাজী স্থভাষ চন্দ্র বস্থ--কংগ্রেস সভাপতি । 

১৯৩৯ খুঃ সেপ্টেম্বর ছিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ । 

১৯3৫ খৃঃ মে-_নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু কর্তৃক ফরওয়ার্ড 

ব্লক গঠন। 

১৯৪০খুঃ ব্যক্তিগত আইন অমান্য চালু- পাকিস্থান স্কীম । 

১৯৪১ খ্বঃ জানুয়ারী জয়তিন্দ মন্ত্র অষ্টা নেতাজীর আজাদ 

'য়হিন্দ সম্ত্র তিণ্দ ফৌজ গঠন ও ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ । 
বিশ্ব কবির তিরোধান । 

১৯৪২ খ্ুঃ ৯ই আগস্ট ভারত ছাড় প্রস্তাব (৮56 10075 

হ২৪৪)815১1,); ক্রিপস মিশন । আগষ্ট আন্দোলনে ৬০ হাজার 

বন্দী, ১৮ হাজার নজর-বন্দী, ৯৪০ জন হত ও ১৯৬৩৭ আহত । 

১৯৪৩ খুঃ- নেতাজী চালিত আজাদ হিন্দ ফৌজের 
ইংরাজের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম । 

১৯৪৪ খুঃ-গান্ধীদীর কারামুক্তি । 

১৯৪৪ "খবঃশ্সিমঙা [ুলশ্মেলন 1 1৮. 12 1085861) 

পারার 2১ ] 8৫5 €% 8011) 81 গানে 190) 



[ ১০৮] 
১৯৪৬ কেবিনেট কমিশন. অধিনায়ক স্ট্যাফোর্ড | 

ক্ষিপস্ কমিশন । ক্রিপসূ । তারতীয় নৌ: সৈম্যদের নি ফ্লাহ |. 
এ খুঃ ১৬ই আগস্ট_-প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস।, এ খুঃ ২রা 

_ ৫েপ্টেম্বর--শ্রীনেহের কংশ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠা করেন । 
১৯৪৭ খঃ--জুলাই ভারতীয় স্বাধীনতা আইন । 

এ ১৪ই আগষ্ট রাত্রি ১২টা) ব্রিটিশ শাসন রনাম শোষণ 
১৬ই ভাঙ্ অভিনয় মঞ্চে ডেপ, সীন্') যবনিকা পতন £ 
২৪৯৭ বুদ্ধান্ধ পরিসমাপ্তি । শেষ ইংরাজ্র বড়লাট মাউপ্ট- 
স্বাধীন ভারত ব্যাটেন। শ্রথম ভারতীয় বন্তলাট দি রাজ! 
ও পাকিস্বান। গোপালাচারী ও পারিস্থানের বডলাট 

কায়েদ-ই-আজাম জিনা । ১৯৪৭ খুঃ ১৫ই আগই-ম্মাধীনতার 

জন্ম দ্িরস্স। (এ) খণ্ডিত ভারত্ব-ম্বাধীন ভারত ডোমিনিয়ন শু 
পকিন্থানের আবির্ভাব ৷ 

এই স্বাধীনতা দ্িবঙ্গ শ্ত্রীঅরবিন্দের জগ্গ দিবসের 
জমর স্ত্রতি বৈজয়ুস্তী | ইহার জীবনই নব-ব্দে। কারণ সাধু 
জীবনই আদর্শ, মতবাদ আদর্শ নহে । 1) ভারতে শাসন 
সম্বন্ধে বিশ্বকবি ও শ্রীজহরলাল নেহেরুর ভবিষ্যদ্ধাণী। বিশ্ব কবির 
বাণী £ 
%/৯৪ ০9 ০1 13715 111 0195 197৮৮ 109101100৯ 

৮170 50/৮1 01495 2 $%1)21) 605 30616817091 6179 88০ 

5815018715৭ 500011)23 ০০৯৯0070010 01 280 15851, ৬18 

৯ ৯১৩) ১? 72101 ৯০৭: 21018 6৮9৮ ৮৮11] 158৮3 ৮৪171800 

(18913) 1 € 89157৮10074) 

শ্রীনেহের এ প্রসঙ্গে ১৯৪৪ খুঃ অন্দে বঙ্গেন_70)9 
70855 111 39৮৯111519৩ [5002 00 610912 1100182 

চ)1010876 আ]] 1১6০0007592 11789710178 1056 155 চাহ) 

(11 99০15) 1১2৩০1১711৬ ০৪৭ 8১০6 756 নিরিহ ৮0০9 

172 1 180৮2 ভঠঃক।98 21770 িএকিতোরর, | এ 

&উহিকি ৫ ৫+০০:০০ _....... 486 ৩০৬০ ০৫০৪ 2 ০০ এটি [টু .০..০০৫০০০০.০০০০০৮ বি এর ছু ই 



7] ১৯৯ ] 

$1095 19859 1)20 6097 2559 00 060১ জা1)৯৮ 10017052 
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(1. 1.7 507-7 ক্রু] 

১৯৫০ খ্ঃ __ ভারতীয় সংবিধান । (*[) 

১৯৩৮ খ্বঃ অন্দে নেতাজী স্থভাষ বস্থ কংগ্রেস সভাপতি 
ছিলেন । 
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(2) শ্যদ্থুপতেঃ ক গত! মখুরাপুরী 1", 

* ছে অতীত, তুমি গোপনে হাদয়ে কথ! কও, কথা কও । 
কথা! কও, কথা! কও । 

০কোন কথ! কভু হারাওনি তুমি সব তুমি তুলে লও | 
কথ! কও। কথা ক । 

তুমি জীবনের পাতায় পাভভায় অদৃষশ্ট লিপি দিয়া” 

পিভামহদের কাহিনী লিখিছ মজ্জার মিশাইর। 

বাঞ্থাদের ফথ। ভুলেছে সনাই 

ভুমি ভ্ভাহাদের কিছু ভোলে! লাই। 

বিস্বত ঘত নীরব কাহিনী জ্ন্কিত হয়ে হও। 

ভাব! দাও তারে, ছে বুনি অতীত, কখ। ক, কথা ও । 



চতুর্থ অধ্যায় 
হ্বঞ্খন্নান্লেল্ক্স ইভ্ভিক্ঞাজ্ল 
(৭-ক) বৃহত্তর জাতীয়ত! আন্দোলন বনাম মানব-ধর্ম 

আন্দোলন £-_ (0 ভারতে ধর্মের সেবক রাজা, ইউরোপের 
মত রাজার সেবক ধর্ম নয়। 
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এই ভারতবর্ষ রামায়ণ-মহাভারতের দেশ । গীত! 
এই দেশকে ধধর্মরাজ্য” বলিয়াছেন। ইহার মুল ধর্্ম। 
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,. কুকি 7 জীখি তুই দেখল! চেয়ে, ভোর প্রাণের লেকে, 
যাচ্ছে বেরে কিসের নেশার 1৮৮ -যাংল। গাঁন 
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বামায়ণের চারণ আজিও গান করিতেছে-_- | 

জর সীতাপতি সুন্দর তনু প্রজারঞজনকারী । 
রাঘব রামচন্দ্র জয়তু রাবণ-দর্পহারী ॥ (17) 

এ দেশে ধর্ম আগে তাহার পর রাজা । মৌর্ধ্যযুগের চাণক্য 
চক্জনুপ্ত, সন্ন্যাসী উপগুপ্ত অশোক, মারাঠাযুগের রামদাস, 
শিবাজী, পাঞ্জাবের শুরুনানক ও শিখ (শিত্ত) জাতির কথা 

উতিহাস প্রসিদ্ধ । মুসলমান যুগে9. রাজ! ধর্ম গুরু ছিল 
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মিশনারী আনিল ১৭৮২ খ্ঃ অব্দে শ্রীর'মপূরে । দেশকে 
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খৃষ্টান সাহেব বানাইবার চেষ্ট। করিল, আর যায় কোথা “779 
£০৪৪ 1082019 18]1%. “অতত্যুচ্ছ, 1য়ং পত পতন-হেতুঃ ।” “ধর্ম ব্যতীত 

অপর কিছুতেই ভারতের জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব । 
****** এদেশের প্রাণ- ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব --ধর্মম, আর 

তোমার রাজনীতি সমাজ- নীতি, রাস্তা-ঝেটান, প্লেগ নিবারণ, 
ভুভিক্ষগ্রন্তকে অন্নদান, এসব কিছুকাল এদেশে যা হয়েছে. তাই 
হবে অর্থাৎ ধন্মের মধ্য দিয়ে হয়ত হবে। (প্রাচ্য-পাশ্চাত্য 
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এ বিষয়ে ৪৪৮৪০ রুযষোর মত শুনুন (11) 1 খুঃ ১৯. 

শতকের প্রথমেই রাম মোহন রায়, কেশব চন্দ্র সেন, বিজয় কষ 

গোন্যামী, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিগ্ভাসাগর, দীনবন্ধু, বস্থিম, ভূদেব 
সুখোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, বিশ্বকবি, 

জ্লীঅরবিল্দ, রমেশ?চন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তিলক, 
গোখলে, লঙজপত রায়, শ্রীএ্যানী বেসাণ্ট, গান্ধাজী, দেশবন্ধু 
নেতাজী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এরা সেই “দন্ন্যাসী” বিদ্রোহের নেতা-_ 
ভবানী মন্দিরের “সত্যানন্দ ও সম্ভান-দল' ; নতুন যুগে বিগত 
হই শতকের “আনন্বমঠের? নয়া পুজারীগণ । তাহারা পুরাতন 
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আলোকে পথ দেখাইয়া বলিলেন £__"*অভীঃ” ( ইং যুগের 
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05 4৯1৩7 ১০/৬৮/০৪৩৫ (0557105280) ) 

[7 0১০ 91501050০11 ১-৮007৩ 220605915 ০5০১1৩১31১5 

81১9 080৩৮ ৪1৩ মি 1006 01) 11513 ৩1156 01059 21৩ 101০0955501 

২৮1029625৩9 91৩ [৩৩ ০0) ৬৮17৩188১৩১ 21৩ ৩1৩০841) হা শ0- 

6০৪ 01 (2101200৩170. (97705 10৩ ৩1৩010017 1১55 10৩৩ ০027301- 

৫৩৫, 819৩ 7৩৮৩৫ 0০ 5 09790100015) 01 818৬৩ 2 117৩৩ 315 

£801002728- (৮6৩ 575 7 3০০0120 0010678506,) 

(2) +911505 ৪9০ পাজি 1023 হ8202815] 8001501889% ০৮৩] 1015 

(5110৬/%, ৪180৩ 1৬11610০৭72 07001305 ৪১০ 1806, 813৩ 025) (০৪০০ 

36102 0৩16 (০1 1568152051৩ 810)807185 হে ও হওযাছেছ রত) 50081581৩89. 

£581৩72)10- (05885 246 7 হা) ১০০85] 00298108709. 0. 

[0588৩588. ৬৬০০ €01985505  005007% 0108৬৩88)85 22555. 

৩), 5180.) 
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*এই মন্ত্রের সাধনার উত্তর সাধক ও নবীন ভাবের সন্গ্যাসীদল 
ম্দীনবন্ধু, হেম, বক্ষিম+ বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, গাঙ্ধীজী। 
“নেতাজীর জীবনীতে পর্য্যস্ত এই ধন্্মভাবের প্রাবল্যই দেখ! যায় । 

১৮৫৮ খ্ুঃ অব্দের প্রারস্ত হইতে "910 18007 6১1 01১6 09৮৯, 

“িতুন প্রদীপ পালটাইয়া ধর্ম্মের (1) পুরাতন প্রদীপ" ক্রমশই 
উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর" হইয়া জগৎ উন্তাসিত করিল ও করিতেছে 
এবং বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম-চক্র লাঞ্িত-_ত্রিবর্ণ পতাকা; মহাভারত 
যশোবৈজয়জ্জী চিরদিন উড্জীন থাকিবে ও অস্তর্জাতিক জগতে 

শান্তি স্থাপনা করিবে । দেশ যখন সাহেবিয়ানার বন্ায় ডুবি-ডুবি 
তখন আসিলেন “কেশবধৃত-মীনশরীরঠ' ; সেভান্ট (১৪৮৪6) 

স্ত্রীঅরবিন্দ, কুল-দীপক বিবেকানন্দের অসম্পূর্ণ কাধ্য সমাধা 
করিবার জন্য € ১৯০৪-_-১৯০৯খুঃ )। তিনি (শ্রীঅরবিন্দ) যখন 

শপঁগিচেরী যোগাশ্রমে, মহাত্বা গাঙ্গীর রথ-চক্র ঘর্থর ধ্বনি 

করিল __ “ধর্ষ্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে” ; এবং তাহার সত্য ও অহ্িংসা 
“পাঞ্চজন্য-দেবদত্ত' শঙ্খ-ধ্বনি করিল। (ক) কিন্তু তিনিও 

এশিয়ার ধর্মগুরু প্রবীণ-_পুব্ব-স্রী রাজনীতিক পণ্ডিতকে 

শমঅরবিন্দ স্মরণ করিলেন । বিশ্বকবি ইতিপুরবেরবে এই 

সষি অরবিন্দের প্রতি অধ্য দান করেন । একটি বিখ্যাত 
“1৬1 2॥ 65 ০০ [5৩ 2৪00 ৬৩1৮৬০1১৩৪৩ 18৩ 15 17) 05)১28878, 

- শ-এ ৯ পপ শশী লী 

৮15 ও. ছে 00৩11৩৮৮-9 1)1288৩11 1০ 10৩ 6৮০৩ [8280৩ ৮ ০4 ০818 

৬৮]১০০ 55 10 0689 11১১7 0090৩, 2 515৬০৮, (1১56৬ 240 - 1018), 

(1) ৬৮))২1৩ ৩118 20155 18275502158 00228 [27015 008৬৩ 70৩৩7 

প:০0.১19122268% [91081 09019178075- 25020510107 0৩0 83 5০০151 

800757706৩7 ০ 103০ -8- হ055৪৩1)- 

(ক)2১1) 07১৫৪০৩15৩৪ 01 67৮৩ 582817৮0155 5৮৩ 055 115৩ ও 

শু হত আরা 150 00 21717৩05150 5156৩0৮৬17৩ ৬1810 

3০817১50০05, 075] 85881881813 9৪70 00৩7 5৩) 3 হে ৮৩:1৩ 

95001, ৯৬৫ 06৮67 .৮ 4081002150৩, 
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কবিতাতেই তিনি কেবি) অমর হইয়াছিলেন । কবিতার নামই-_ 

কবিতার প্রথম ছত্র “অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার” । তিনি ও 

১৯২৮ খুঃ অব্দে যোগী অরবিন্দ দর্শন মানসে পণ্ডিচেরী আসেন । 

১৯২৬ খুঃ দেশবন্ধু চিত্বরগ্ন "3 তাহার আশ্রমে আসিয়া, 
যোগীকে অর্থ্য-নিবেদন করেন। 

শ্রীঅরবিন্দ ১৯২৬ খ্বঃ অন্দে ভাহার যোগ সাধনার সিদ্ধি, 
লাভ করেন । স্বামী বিবেকানন্দ এক সময় বলিয়াছিলেন-_-“যদি 

আর একজন বিবেকানন্দ থাকিত তাহা হইলে সে বুঝিতে 

পারিত বিবেকানন্দ কি করিয়াছে 1৮” কিস্ত কালে অনেক 

যুগের ভবিধ্যদ্বাধী। বিবেকানন্দ জন্মিবে 1” তিনি আর একটি 
অমুল্য ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছিলেন “ভারত ৫* পঞ্চাশ বতসরের মধেট 

স্বাধীন হইবে ।” 

শ্রীঅরবিন্দ ও ১৯২৬ খুঃ সাঁলে বলেন-- “ভারত স্বাধীন 
হইবে । ইহা ভগবানের নির্দেশ € 4৯ 61111850601 6590.) তকে 

এখন ও সে সময় আসে নাই ।” 

কি ভাবে ভারত স্বাধীন হইবে? প্রন্ন করিলে 

পঁগুচেরী আশ্রম মাতা! এশ্রীশ্রীমা” উত্তর দেন প্ঘটন। চক্রে এমন 

দাড়াইবে যে ইংবাজ অতি শীত্র ভারত ছাড়িয়া! যাইবে 1” 

শ্বীঅরবিন্দ খুঃ ১৯১* সালের “ধর্ম” ও “ইগ্ডিয়1” পত্রিকায় 

অনুরূপ ভবিষ্যদ্ধাণী করিয়া ছিলেন । 

পঁগ্চেরী আশ্রম মাতার পরিচয় £-_ইনি বিদেশিনী ফরাসী 
পণ্ডিচেরী আশ্রষ ভদ্র মহিলা; ইহার নাম মাদাম্ মীরা রিসার-__ 
মাতা নীরা দেবী । ফরাসী মণীষী পল্ রিসারের ধর্্মপত্বী । ই*নি 

"২০ হাহ 2৩৩12 115৩ ০0019155152 16 0৮ ৬7500 0০0 

80562] 61) 870৩ 11৮1886 7255৩100৩৯৯ 1796৩-£05, 

জঅগন্লাথের রথের সারথি কে রে ও নিশানধারী, 

পথ চেপে যা'র কাতারে কাতার উৎদগুক নরনারী। 
'গাঞ্ধিলী'-_সত্যেক্জ নাচ 
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€পল রিসার) পর্ডচেরী আশ্রমে শ্রীঅরবিন্দকে দেখিখা বলেন 

(১৯২৪ খুঃ)--"পৃথিবীর সব্বত্র আমি সাধু সন্াসীর অন্বেষণে 

ঘুরিয়াছি। কিন্ত পণ্ডিচেরীতে গিয়া আমি প্রকৃত সাধু দর্শন 

করিলাম । এই সাধুর নাম শ্রীঅরবিন্দ। তাহাকে দেখিক। 

তাহার যোগৈশ্বধ্য এবং দিব্যজীবনের জ্যোতির্ময় রূপ দেখিয়া 
আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে শুধু ভারতের নয় সমগ্র এশিয়ার 

তিনি ধন্মাগুর 1” ফান্সে থাকিতেই মীরা বিসার (ভাবী আশ্রম 

মাত) শ্রীঅরবিন্দের ছবি দেখিয়া বলিলেন “দশ বৎসর বয়সে 

আমি স্বপে এই মুক্তি দেখিয়াছিলাম এবং ই'নিই যে পৃথিবীর 

পরিত্রাতা, তাহ! তখনই অনুমান করিয়াছিলাম 1” এ উপকথা 

নয়; সাধু ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবেই । আজি (১৯৫৪ খুঃ ) 

“গ্রীঅরবিন্দ' যোগ ও দর্শন, পৃথিবী ছভাইয়াছে *(1১)-_এই জন্য 

কবি ও বলেন £-- 

“বীর সন্াসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগতময় ॥ 

বাঙ্গালীর ছেলে, বাঘে ও বলদে ঘটাবে সমন্বয় ।৮ 

এই বাঙ্গালী গ্রাজুয়েট সন্গাসীদ্য়ের মুনি-খধিত্ব প্রাপ্তি, 

আধুনিক যুগের চমত্কুতি ও বিস্ময় । সত্যই জগজনমনোহর । 
এট সেদিনের কথ] । 

এক্ষণে তৃতীয় ভারতীয় মহাপুরুষ 'মহাত্মার কথা £-- 
4৯170 10017 (05100101 02517)05 555 ০৩০ ০০৩ ১০০0005 

€7:556950 616 007 লা 10707510051 01 ল:2861017 

৩ 6 1180 ০89 6010 110 07 2100:0958)0 1)00$5 59৪ 

+8101057”15811955175985 200 0097915 1)99115 5০১078659 

80210 061)9 81)5917059 0 6৮৮ [৮0017 016 201100. 0710 9105 

* (7) দিয়াছ যানবে জগৎ জননী দর্শন উপনিলদে দীক্ষ] | 

 দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্পে কর্ম ভক্তি, ধন্ম-শিক্ষ ॥ 
কি--ডি-এল, রায় ॥ 
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৪70. 01085211078 1050 50, চট 6185 08৮0 00 012০ 

0891075১ 01186 56 529 6103 11500680970 0£ 6119 1980915 08 

৪ [)9০0]১19 00) 1070 61)917% 69871995, 03006 6709. 

€001281058)6 218)170701139 2011703151100197 13170291) 17019 

0৪ 0190 01 095১7৯00875 83159৯ 01079331015 861৯ 0- 

1709 09575192702 06109 জঃ)ডা৯ 61091701809, 0109 

$/23-9]১7980 9907:810 951৮1093198) 026 0139 007018] 

91899 ) 198 0£ 1৯9 100981906০9 ৪1810771538 8100. ০0 

]১71500 2 095৮7 06 6109 15093107078 29917015 0987 92 609 

71) 07)9-191)091"5 [98৮ 06 01101001010 12)9100 8700 ৪02৮1 

201010, ₹1)101) ছড87:8 218৮9 077 0108 £177831)010, 
(7. 31 1--00. 2. ই 910925) 

“ভয়ের ভূমিতে__ অভয় বাণীর পতাকা বহন করিয়া 
দেশকে ইংরাজ আতঙ্ক হইতে রক্ষার জন্য গান্ধীজী আসিলেন 

ধর্্ম-ক্ষেত্র ভারতে । (খে) 
95112৮70001050 06178 10210000001 3312005518 

[019 7912 [97৮1 1১719৭56166, 06109 ১০-91)9 86100 জা 1117100 

8800. 10৬51111175, 01 6179 799০7015270 09108200153 393৩ 

৬৮1089৮৪২9৭ 17)067-68068 ৮৮879 2972089ন 37 6005 

73776191015, 05070)8 560০1563609 55 10000 80710103০ 

]10]159 ৮310 10) 1১6 00৮91) 01] 7570 01000018 61)9 61619 

79196 ৭ 64701790501 107 (1)15 0১171 হাত 51081] 

[19988715019 10111: 0899০6 ০৮ 60959 33068510- 

£7৮৪0 680]95 01381919870 870. 1)508009 ৪111)91৪ 0 

39178 0508697% (55137 1009) 

(খ) আত্মার বলে কে পশুবলের মগজে ভাকায় ঝি' বি? 

কে রে ও খর্ব, সর্বপুজ্য, গান্ধিজী | গান্িজী ! গাদ্ধিজী ॥ 

সি কহ | »- কৰি সত্যেন্জনাথ । 
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পণ্ডিত নেহেরুজীগ এই শ্রেণীর ব্রিটিশ-ভক্ত রাজ- 
চিহ্নিত উপাধিধারী রাজাবাহাছুরদের 25151505” ৰা 'বিভীষণ 
বাহিনী ও বলিয়াছেন । ( ভি, আই+__পি, ২৮৪ ) 

%* গান্বীজীর “ধন্ম ধারণা __ 
€55109101 5010. 0109 760978৮51১2) 00 [11068777803 0205] 

প1811,)5/-31)113 110 ,]87)77855 1928 6185৮440682 19706 

91107 ৮500 90069)910095 1: 10855 001205 060  61)659 

50001113101) 61)%06 ৮111 2911970705 878 07708 3 (2) 91] 

১ (9) 11 

9110)08 87981177656 0627 60 70 5৪ 17) 0৮2 

9170083108৮ 9 900100890৮৮ 20 061)0117 

[01701117187 15 ৮9177978561 070 10076১01752 18106])8 19 

109 ৪৪2টি ৪0১৮ ঘা 0৮71) 81605 09705910917)0]৮ 

6178. 01009017601 099)৮9751010 15 71001)98511)19 

ক) 2০৮৮৪ 1071১6039 75 01800679591 60 7৪--7308 | 

€৮1565 01591195179 1100110 0170771155৮ 07৮61) 100) 109 12? 

০1 03159 610010 21] 01091160000 5210 07061) 61097 70990 

(0 01) 10190195796 ৮8161)10191)0-৮0 72, 81 5-71097) 

“বাইবেলের সংশোধন পত্র" -- স্বামীজীর চিকাগো 
বক্তৃতার প্রতিধবনি ব নবকলেবর মাত্র । জয় হিন্দ ! 

শা ৯০ ৮৮ লী শান পপ - শত - ৮ ৮ পিসি কিক 22 পপি 1৩ কপি সা ০ শী ৮ ০ পশাপাশপিপটি জি তে শা শিপশাপিাতা চপ কাজ 

গে) (101 20০0৪80 3 িতভএওজ। 0505005 27 নিত 
05151) 007 6156 ৪০০111012৮6 20957559 0৮ 010৩ 1912৩ [9127 

58507. 117) 770711১6171) 117002- (02 2206- 05 22০০ 217৫ & 

পাও 1)৩৬৫1077৩8)8- 05 2৯১10৩70 907)৬/6112৩8- [(03৩72022)) 
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এই প্রসঙ্গে বিলাতী ধর্ম্ম-ধারণ! বিচার্ধ্য 1. ইউরোপীক্ 
1001 30351106 শুধু মাত্র 501৮]. অর্থাৎ মন্ষ্াসমাজের- 

মধ্যে আবদ্ধ কিন্তু ভারতীয় মতে সববপ্রাণীর প্রতি রাগ- 

ছ্েষ মুক্ত হওয়া আবশ্যক । সমস্ত প্রাণীসম্গাজই আমাদের 

সমাজ, কেবল মনুষ্য-সমাজই নহে; এই জন্য মোক্ষকামীরা 

সব্বপ্রণীর প্রতি অঠিংসা আচরণ করিতে বাধ্য । (শেষ 

ভারতীয় দর্শনের ভুমিকা ( ১৭৬ প্রঃ )-_ সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত |) 
এক্ষণে “জয়চিন্দ,” মন্দ] নেতাজী আুভাষচন্দেক 

জীবনীতে ( ১৮৯৭--১৯৪৬ খুঃ ) দেখ। যায় উনিও স্বামী 

বিবেকানন্দের মানস শিষ্য । পাঠ্যাবস্থায় স্বামীজীর বীর চরিত্র 
তাহার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে । ১৯৩৮- ৩৯ খই 

অব্দে তিনি ভারতীয় কংশ্রেস সভার অপ্িনায়ক ছিলেন । 

“আজাদ-হিন্দ” ফৌজ গঠন করিয়। ভারতমাত|র মুক্তির জন্য 
বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, সংগ্রাম করেন ও. 

[8818)৮০ ১0১780৩066৮ 1511810155৭ 5017 0১০010801050 0152) 

হযও,7550505 0100 25008 010501501 1180 [0217507171৩ 10) ৬007৩ 

51808810 709৮০ ০8121 186715 ৬/ 8617 হাতাতে 2 20 05810550280 

59101201০01 51০07১6] জের [08980179008 ৫7538. 
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7660১9005০1 জি50প, (1৮ 228-71019. ) 



[ ১২১ ] 

নেআাভী | শহীদ হ'ন। সেইজন্য তাহাকে দেশে বিদেশে 
সকলে নেতাজী বলেন । এস সকলে মিলিয়া আবার বলি -__ 
'জয়হিন্দ;। নেতাজী স্থভাষের ৬৩1৩৬ (খঃ) তারিখের পত্রে 
দেখা যায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রিত £-_ঞ্জ্রীরামকুষ্ণ 
ও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট যে কত খঝণী তাহা ভাষায় কি 
করিয়া গকাশ করিব 1” (ডছ্বোধন-_ পুঃ ৪৫৯, আশ্বিন ১৩৫৪ ) 

জাতীয় ভাবধারার নদ বিগত শতক থেকে এই শতকের 
সধ্য ভাগ অধধি আ-হিমাচজ কুমারিক ক্ষণ? খরক্রোতার ন্যায় 

গান্বীজী। তাহার আলুলারিত-কুস্তল-সলিলে দেশকে 
প্লাবিত করিয়া আজি মহাসমুদ্রে মহাশাস্তির ক্রোড়ে বিশ্ব জননীর 

কৌলে ; যেন ভারত ছুহিতা খল খল হাপসিতেছে । এ মহা- 
প্রাবনের অধদান 'পঙ্গিমাটি'-- গান্ধী দর্শন” হইতে আবার 

সৌোণার ফুল-ফপলে ভারত ভূমি শোভাবিমণ্তিত হইবে । 
বিশ্ববাসী ও বলিতেছে ওই শুন-_-105101071 1005 06৪ ০০ 

01185117571 *() (এই প্রসঙ্গে গ্রীরাসেলের উক্তি শুনুন) 

(২) ৬৮০] 11 0190 08815350 [১০১718020০1 270987058870% 
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সেই চিন্তার সামশ্রী গুলি কি, তাহা জানিবার আকাঙ্খা শুধু 
তারতবাসীর কেন জগতবাসীরও হইবে । সেগুলি এই-_- 

(১) ভগবানরূপ অনস্ত চৈতন্য-শক্তিই দিশারি । 

(২) আত্মিক শক্তিই এই মতের ভিৎ। 

(৩) ত্যাগের দ্বারাই ভোগ কর । 

(৪) সরল জীবন যাপন ও নৈতিক ও আধ্যাত্বিক রাজ্যে 
বিচরণ । 

(৫) হস্ত পরিচালিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্র দ্বার। কুটীর-শিল্লের 
প্রচলন ও বেকার সমন্যার সমাধান । 

(৬) যথোপধুক্ত শ্রমে সন্তোষ লাভ । 

(৭) পরের শ্রম শোষণ ন। করিয়। স্বকীয় শ্রমে নির্ভর করা । 

(৮) উৎপাদন গ্রামকে স্বয়ং সম্পৃণ রাখিবে ; রাষ্ট্রের 
আয়ত্তের প্রয়োজন হইবে না। কেক্জ্ীয় বা্ট্র-শক্তি 

গান্ধী দর্শন । উহাকে রক্ষা ও সাহায্য করিবে । 

(৯) ব্বাজনৈতিক শক্তি বিকেন্দ্রী করণের ফলে গ্রামে শ্রামে 

পঞ্চায়েৎ স্থ!পনাহ প্রকত গণতন্ত্র ॥ 

(১) বহিঃ শত্রুর আক্রমণ হইলে, প্রত্যেকটি স্বাধীন কেন্দ্র 
বিপুল বিক্রমে তাহাকে রোধ করিবে । 

[১১] রাজনৈত্তিক শক্তির কবল হইতে অর্থ নৈতিক শক্তিকে 

মুক্ত করিতে হইবে । 

[১২] গ্রাম্য পঞ্চায়েতের ভিতর দিয়া সমগ্র দেশের সাধারণ 

লোকের দ্বারাই রাষ্ট্র পরিচালন! বিধেয্! | ইহাই. 

ব্যক্তি স্বাধানত। পরিচালিত প্রকৃত গণতন্ত্র ৷ 

(১৩] সমগ্র দেশব্যাপী বিস্তৃত কুটার শিল্প ও কৃষি কার্য্যে 

নিধুক্ত জনগণের গাহন্থ্য জীবনের লুম্পক্ আবহা'ওয়া 

সংহতি জাবন যাপনের ভিতর দিয়া দানব জীবনের 

(*) [7091১১3 এ০ে - এট) হা 13954. 
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উদ্দেশ্তে পৌছিবার সমস্ত স্থযোগ আছে । 
1১৪. প্রতিযোগিতার স্থযোৌগ নাই, সুতরাং অর্থ নৈতিক 

ভিত্তিতে শ্রেণী সংগ্রাম ও যুদ্ধ বিগ্রহের সম্ভাবনা কম। 
(১৫) আদর্শ শিক্ষার বলেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে যথা সম্ভব 

সামাজিক-নীতিবিরুদ্ধ করত হইতে বিরত হইতে 

হইবে । 

[১৬] বৈচিত্র্যপূর্ণ শ্রকৃতির অসাম্যই জড় জগতের স্থষ্টির 
কারণ । ম্ুতরাং জড় জগতের লাম্যবাদ অর্থহীন । 

একমাত্র খাটি সন্গ্যাসী -__ যিনি নিজ আত্মার সঙ্গে 
বিশ্বের সকল আত্মার অভিননরপ উপলব্ধি কৰিতে 

সক্ষম, তিনিই কেবল সাম্যবাদী ।. 

[১৭] ফলের আকাজ্ক। না করির। কর্ম কর। 

[১৮] অহিংস নীতিই বিশ্ব-শাস্তির সোপান । 

এই প্রসঙ্গে ব্মান লেখকের “মহাবানব মহাত্স। গান্ধীজীর 

অত] গ্ররাণে" কবিতাটি উদ্ধ।তি করিয়া তাহাকে আর্য নিবেদন 

করি । 

আতা-গয়াণে, 

তায়! হায়! কিকরিলি বে শর্খ পথিক । 

কারে নিবাইলি মঙ্গল প্রদীপ ॥ 

মুক্তি গঙ্গার ভারত 

সাধনার ভগীরথ, 

বহাল যে স্বপন দিয়ে ধিক শত ধিক॥ ১৬ 

তে ভারত মাতা তব স্নেহের বাছারে। 

দিলে ছাড়ি কোল হতে, শোকের পাথারে ॥ 

ডুবাইলে দেশবাসী ; 

রাহু.শশী নিল গ্রাসি, 

রুদ্ধ বেদনায় বুক নিরাশ আধারে ॥ ২ 



7; ৯১৪ এ 

কাদে হাহা কাল কলি, লোক পাতে পরেও | 
হান মানব ্াাজি [গযাছছে ব্ধলো | 

তোমাদেল আ্রখে তত 

আল বাধিবে না বুকে, 

অআনশনে আ্ান-ম্ুখে খুলি মরতে 1 ৩ 

ভ্ু-ভ্ঞালত শ্োক-ডুলি* ট্রে গোেজে স্ব । 

ফিল্সিবে ন। শাশ্তি মাগি দেশে দেশে নগ্র ॥ 

ছিলে মানবের পুঁজি, 
আর্থ জুঝি - নাভি বুক, 

মনোবথ খুজ্ি-তলে হু্লা আজি সমগ্র ॥ 

ঞ্চ।ল্লিলো ধলা মনো জাাবনেআ্ তবেদি । 

সানভষে মাক্বে ক্ষতি আছ ক্কিগো দি ॥ 

সঙ্্র ভয় িনন্্দি লাভ, 
তুচ্ছ কামনার যা, 

মনে বণ ক্স শিখালে নিবেবদ 1 & 

আজি তাল কথা লঙষষে গাথা আলোচনা । 

বল ভাল মন্দ যত নিছক কল্পনা ॥ 

আব আনস্িতব,না ফিলে, 

আশ্রন্স দিবে না নীড়ে, 

দখিচীন্দ ভন্গত্যাগে সম্পৃণণ সাধনা ॥ ৬ 

সঃ নুক্ত নভ-তলেন ভাবত মন্দিলে | 

ফেলি অশ্রু নীরবেতে স্সত্বি এ দসক্ষিজে ॥ 

হেক্সি ভিনিন দিবালোকে, 

তক ম্হখখ-হখ্খ-ম্পোকে ও 

করিছেন নেত্রপাতভ ১ উদ্দেশে বম্দিবরে 1 » 
পেয়ে যেদান তার তুলালা কোথায় €॥ 

ভাবিনি আমন ভাবে দিব গো বিদ্ায 
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এত মাত্র রূপাস্তব, 

কেন তবে ভাবাস্তর ? 

আমাদেরই মাঝে তিনি নব প্রেরণার 1 ৮. 

লো যমুনে ! রাখ ছলা, দাও ফিরাইয়ে ॥ 

অবতারে রেখেছিলে কোলে লুকাইিয়ে ॥ 

হাঁসিতেছ ছল ছল, 

ভাষিতেছ কল কল, 

করিতেছ উপহাস, ভেঙ্গে যায় হিয়ে ॥ ৯ 

কল্পনার পাখ। নেয়ে ধাই অলকায় । 

কি বিরাট আয়োজন বরিতে ভাহায় ॥ 

বাজিছে ছুন্দুভি শঙ্খ, 

আসে বীর নিঃশহ্ক, 

নবীন মোহন চাদ মন্দার মালায় ॥ ১০ 

(প্রথম প্রকাশ ১৮ই মাঘ, ১৩৫৪ সাল 1) 

হাত একা কথা ভারতে রামরাজা প্রতিষ্ঠ। করিতে 

তাহার বাসন! ছিল, সেই কারণে তিনি প্রার্থনা সভায় একটি 

ৌতী গঠিত তন 

“বঘুপতি রাঘব রাজারাম । 

পতিত পাবন সীতারাম ॥ 

ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম । 

সবকে। স্থমতি দে ভগবান ॥” 

আর একটি বৈদান্তিক ও স্বরাজ-কামীর উচ্চাঙ্গের 

দর্শনের কথা বলিয়া এই অধ্যায় সম্পূর্ণ করি। ইনার নাম 
'হলীঅরবিন্দ দর্শন" £-_-কথায় আছে 111510197৩৭ ৮075067০951 

০0515809197) (ইতিহাস দর্শন শাপ্থের ব্যবহারিক শাখা, যেমন 

এরদাস্ত বেদের ।) প্রারস্ডে তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনী জানা অনা- 

বশ্যক হইবে না । 
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১৮৭২ খুঃ অব্দ £-১৫ই আগঞ্ট শ্ীমরবিন্দের জন্ম হয়। 
তাহার পিতার নাম ডাঃ কৃষ্ধন ঘোষ (ডাক্তার সাহেব, 1. ঘন. 
৪, ) পিতৃভূমি কোন্নগর, প্রাচীন বর্ধমান জেল! (বর্ধমান বিভাগ) 
ইনি পুণ্যাতআ। রাজনারায়ণ বন্থুর দৌহিত্র । ১১।১২ বৎসর 
বয়সে বিলাতে অধ্যয়ন আরম্ভ; লগুনের সেন্টপল হাই স্কুলে 
পাঠ সমাপন ; বিশ্ববিচ্।লয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান 
অধিকার ও বৃত্তিলাভ । | 

কেম্ত্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ, ট্রাইপস্ 1710৪ ডিপাধি) 
পরীক্ষায় গ্রীক ও লাটিন সাহিত্যে (017৮৭3105) সবর্ধ প্রথম স্থান 
অধিকার ও বৃত্তিলাভ (ক) । লগুন কেন্দ্রে ভারতীয় £সভিল 

সাভিস ( আই, সি, এস্ ) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও প্রাচীন সাহিত্য 
পরীক্ষায় সব্ব প্রথম স্থান । ছাত্রজীবনেই রাজনীতি চর্চা! 
আরম্ভ । “ভারতীয় মজলিসে" যোগদান হরি সিং, গৌর, কে, জি, 
দেশপাণ্ডে প্রমুখ ছাত্রদের সহিত “ভারত ভদ্ধার” ব্রতগ্রহণ । | 

(7) এই সময়ে সাহাজী রাও গাইকোয়ার (বরোদার মহারাজ) 
লগডনে ছিলেন । তিনিই ( বরোদার মহারাজ। ) শ্রীঅরবিন্দকে 

১৮৯৩--১৯০৬ খুঃ তাহার রাজ্যে সরকারী চাকুরিতে নিধুক্ত 

বরোদায় করেন ৪ পরে কলেজের অধ্যাপক পদে 

উঅরবিন্দ। নিয়োগ ও উপাধ্যক্ষ পদে উন্নীত করেন। 
রাস - সপ স্প্ সস৯ 

৯01) ৯ 2৯১70197500 8 15 ঠা ১০ ৯০ 22851 

০01 10039 -- (4৯. 8. 50111521578. 54 0 (0০ 90 5৩ 

০০ তপন সপ লজ পর 

1৮795227703 ০01 010১5 181১6750501 250৬০7515৮0 165095 ৮৩ ( 801০৩ 

2০০ ) ৬/৪৪ 018৫ 1915১0977৩6 80505055 50. 8080৩ 06 607৩ 300৩85- 

| 8500000৩09৩ 2% 188 ]18813 ,৮- রস 

€ক) কলিকাত! বিশ্ববিগ্ঠালয়ের "ঈশান স্কলার”--ইছারই 
খননধপ। | 

(৮) কে, এম্ মুন্দী উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল গভর্ণর 

খধ্যাপক ওঅরবিন্দের ছাত্র: । 



[ ১২৭ ] 

কলেজের কার্যকালে তিনি ! অরবিন্দ ) ভারতীয় কুষ্টি বিষয়ে 
আলোচন। ও ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করিতেন । মধ্যে মধ্যে 
বোম্বাই এর “ইন্দ্বু প্রকাশ' পত্রিকার রাজনীতি বিষয়ক কবিতা 
ও প্রবন্ধ লিখিতেন কংগ্রেস নরম পন্থীদের “আবেদন নিবেদন 
নীতি'কে কটাক্ষ করিয়া রাজনীতি ও সাহিত্য-চর্জা ছাড়া “যোগ- 

বিছ্যা”ও হাতে-কলমে অভ্যাস করিতেন । কখনও কখনও বাংল! 
দেশে বেন্ড়াইতে আসিতেন ও রাজনীতির গতিবিধি লক্ষ্য 
রাখিতেন। ইতিমধ্যে স্বযোগ বৃঝিয়! ছয়টি জেলায় গুপ্ত সমিতি 
স্থাপন করান । 

১৯০২ খুঃ অন্দে 2 স্বামীজীর লোকাস্তর ঘটনায় তিনি 
বাংলায় আসার সংকল্প করেন । | 

১৯০৬ খুঃ-বরোদার কলেজের উপাধ্যক্ষের পদত্যাগ, 
ভারত উদ্ধার কর্মে আত্ম সমর্পণ ও বাংলায় জাতীয় শিক্ষা - 

পরিষদের কলেজের অধ্যক্ষের পদগ্রহণ 1 ইংরাজী "বন্দে" 

বন্দেমাতরম্ ইং মাতরম্" পত্রিকার সম্পাদনা । এই পত্রিকা 
পত্রিকার সম্পাদ- ঝড়ের উড়ো-পাতার মত ভারতের প্রতি ঘর 

নায় শ্রাীঅরধিন্দ। ছাওয়াইয়। দিল । দাসত্বের ধুলিতে স্বাধীনতার 
বীজ উপ্তু হইল । 

১৯০৮-__-৯ খ্ুঃ __- আলিপুর মাণিকতলা বোমার মামলায় 

অপরাধী সন্দেহে শ্রীঅরবিন্দের কারাবরণ হয় ও বিচারাস্তে মুক্তি 

লাভ হয়। সাহার উত্তরপাড়| বক্তৃতায় যোগ সাধনার আভাষ 

ও পাওয়া যায় । ১৯০৮ খুঃ অন্দে আলিপুর মোকদ্দমার 

আদালতের তাহার নিভাঁক জবানবন্দী উল্লেখযোগ্য বিধায নিম্নে 

উদ্ধত করিতেছি £- “স্বাধীনতার বাণী প্রচার কর যদি পাপ 

হয় তাহা হইলে আমিই প্রথম অপরাধী ব্যক্তি” । 1) 

(17) ও 275৬01500 0১005৬ (০০27) 0872 0 015৩ 198016, 

৪68৩2295500 6300115 311803581280 টট51801হ25 227 1055 56065 
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উত্তরপাড়ার বক্তৃতার পরই তিনি (শ্রীমরবিন্দ ) বলেন- 
“এখন সময় এসেছে-_ছায়াকে বিস্তার না! করে বন্জ্রকে ধরার,-- 

ভারতের প্রকৃত আত্মাকে সকল কর্ম তারই অনুরূপ কর! 

চাই 1” তখনও তিনি 'কর্্মঘোগিন্? ও “ধর্ম পত্রিকার সম্পাদনা 

করেন। তিনি বুঝিলেন যে কর্ম্মপস্থার গতি পরিবন্তিত করিতে. 

হইবে । সেই স্থুরে একটি প্রবন্ধে বলিলেন “ইউরোপের অন্থ- 
করণে আমাদের সমাজকে গঠিত করিলে আমাদের সমাজের 

ক্রেদ দূর হইবে না । (৮) সমাজ-হিতৈষীদেন এই অনুকরণ 

স্পৃহ! ; যন্ত্র চালিতের ম্যায় এই প্রাণহান প্রচেষ্টা এবং দোষ ও. 
গুণ যা ৮ নাকেন, এতে জাতির আত্ম চেতন! মুক্তি পায় 
শত শী শশা 7 জল শা যত জপ এক পপ ৯ 5৯ 48 তে শা ০" 7 শা শিপ? পপ পা, ১ রা পপ মস ০৫47 শপ শ। শপ শি ০ পপ পপ পপ পপ, ৮.০. এ পর রস ++ ৯৪7 বার হজ ৮০ ০০১ ৩০৯ পপ. 
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1০103 215 185 18259 010 1065 ০ 010৩ 10০61735০04 11028920185 

€7. 254 11515). 

(৯) [০012 -+ "হুট 0896 ( 1021তাঃহ))তা 0 ৮০৮10 

7199519151১ হতে (90200017885 81065892006 তো চশ হ0179/ ০ 
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না-তাত আবংপততন ৬ রোখ করতে পারে না । ' এ হলো লে 
আত্মিক শক্তি ; কারণ এই শক্তি খ্বায্াই খ্যমর়। অন্থাল়ে খু 
উদার হয়ে রাষ্ট্র জীবনে খ্বাধীনত1 ও মহত্ব লাভ কম্গিতে পাক্সি ।” 

ভারতীয় সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে ব্যগ্র হইয়া তিনি 

লিখিলেন 2--পরাষায়ণে, মহাভারতে, প্রাচীন দর্শন শান্তে, কাব্যে 

শিল্পে, স্থাপত্যে গু ভাক্ষর্য্যের মধ্যে যে ভারতকে আমরা পা, 
গাছার রহস্য ফি? জ্ঞানে বিজ্ঞানে গরীয়সী ভারত তায় সমাজ 
জীবনের যে অপূর্ব সৌধ গড়ে তুলেছিল তার ছিত্বিই বা ফি? 
ক্ষজ্িযস) শিখ এবং রাজপুতের অনন্য-লাধারণ বীরত্ব ও ত্যাগেক্স 

ভিতর দিয়ে ভারতে যে অপরাজেয় জীবনী-শক্তি 'অভিব্যপ্তু 
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হয়েছিঙ্গ তা+র পিছনেই বৰ! কি ছিল । এই যে সবর্ধাজীন নিখুত 
বিরাট সভ্যতা, এর পিছনেই ঘা! কি ছিল? এ সব কিছুই সম্ভব" 
ভারতীয় কি হন না, যদি না আত্মার ও মনের শিক্ছান্ 
বিরাট ভারত সম্পূর্ণতা! লাভ করে কঠোক নিয়মানু- 

ঘর্তিতার পথে চলতে। 1৮ €() 

“মানুষের মৌলিক অধিকার বিষয়ে “হাওড়া পিপল্স 
এপ্যাসোসিয়েশনে' তিনি বলেন প্রত্যেক স্যাধীন জাতিক্ম তিনটি 
মৌলিক অধিকার থাকিবেই ; সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা, (২) 
বৃভ্ৃত! করিবার ম্বাধীনতা, ও (৩) সংঘবদ্ধ হইবার হ্বাধীনতা । 
এই তিনটি অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার কাহারও নাই । 
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বাক্যের স্বাধীনতার ভিতর দিয়াই জাতি তাহার 'সন্মোক্গভির 
মাধবের মৌলিক পথে অগ্রপর ছয় । সংবাদপত্রের শ্বাধীনভার 
অধিকার । মধ্যেই এই স্বাধীনতা প্রতিফলিত ! ত্যয 

“এই হই প্রকার স্বাধীনতার মধ্যেই দেখা দেক পরস্পর মিলিত 
ও এক্যবন্ধ হইবার আকাভক্রা ও অধিকার । ****-০১ ০০ মানব 
সমাঁজে এক্যের অপেক্ষা শক্তিশালী জিনিষ আর কিছুই নাই। 
ইনার দ্বারাই মানব-সসাজ পরিচালিত হইয়া ক্রমোক্নতির পথে 
অগ্রসর হয় । **********ভারতবর্ষে আজ এই এক্য,_-এই 
সংঘবদ্ধতারই সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ।৮ -- 

১৯১০ খং -- ৪ঠ এপ্রিল- “হঠাৎ ভগিনী নিবেদিতা 
ংবাদ দেন যে শীত্রই শ্রীঅববিন্দ নিব্বাসিত হইবেন । তিনিই 

ভাহাকে পণ্ডিচেরী যাইতে উপদেশ দেন । শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগর 
নিবেদিতার গোপন হইতে ছদ্বেশে পণ্ডিচেী যা'ন ও প্রায় তিন 

সংকেত। চান্ি বৎসর পাগুবদের অজ্ঞাতবাসের হ্যায় 

আত্মগোপন অবস্থায় সাধন! করেন । যাইবার সময় বলিয়া 

যান -- ১৯৫৬ খুঃ অবেে ভারত স্বাধীন হষ্টবে । ভারতের 

স্বাধীনতা যাহাতে রক্ষা হয়, তাহার জন্য আমাকে তপস্যা 
করিতে যাইতে হইতেছে ।” 

১৯২১ খঃ -_ মাদাম মীরা রিসার শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য 

হ'ন। টোকিও বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধ্যাপক (আইরিশ) ডাঃ এইচ, 
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বরা রিলারের এল, কুজিন এসিয়াটিক ম্যাগাজিনে বলেন £--- 
দীক্ষা-__.  প্গীতি কবিতায় ইনি রবীন্দ্রলাখের সমকক্ষ ন? 

আপানের অধ্থ্য। হইলেও ইহার সম্জগ্র প্রতিভায় ইনি ইহাদের 
বন উচ্চে আসীন । 'কারণ কবি প্রতিভার সহিত ইহার আছে. 
বিরাট দার্শনিক জ্ঞান ; জীবন্ত ভাস্বর ভাষা ও পরমাঘিক শিব- 
দৃষ্টি । এই সব গুণে জগত্-মন্ত্র শ্রষ্টাদের মধ্যে ইহার প্রধান 
স্থান । ..*-**০০ ধাহার কথা বলিতেছি সেই অরবিদ্দ 
জাতিতে বাঙ্গালী |” 

১৯২৬--২৮ খবঃ -_ দেশবন্ধু পণ্ডিচেক্ী যান নেতৃত্বের 

আহবান-দৃত হইয়!। গান্ধীজী দেশবন্ধুর পরলোক গমনের পর 
দেশের ভাক। নেতৃত্বের আহ্বান-লিপি-দৃতী পাঠাইলে তিনি 

উত্তরে সংবাদ দেন-_ তাহার সে সময় এখনও আসে নাই । বিশ্ব 
কবি রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিচেরী যোগাশ্রমে শ্রীঅরবিন্দ দর্শন করিয়। 
বলেন £--“আত্মার বাণী বহন করে কবে আপনি আমাদের মধ্যে 
বেপ্সিয়ে আসবেন, সেই অপেক্ষায় থাকব । সেই বাণীতে ভারতের 
নিমন্ত্রণ বাজবে __ “শূহ্বত্ত বিশ্বে” 1৮ 

পণ্ডিচেবী আশ্রম হইতে তিনি (শ্রীঅরবিন্দ ) যে 
ইংক্আর্ধয পিক! | ইংঘাজী 'আধ্য পত্রিকা” বাহির করেন তাহাতে, 
তাহার অমর ভাবধার! চির-ভাম্বর ও অল্লান থাকিবে । ১৯২৬ 

ইং আর্ধ্য পত্রিফ! খুঃ সনে সিদ্ধিলাভের পর হইতে বৎসরে মাত্র 

ধ্যা্মগ্ন খধষি | তিন দিন তিনি ভক্তদের দর্শন দিতেন । তিনি 

বসরে তিন দিন প্রায় চল্লিশ বর্ষব্যাপী পণ্ডিচেরী ভীর্থে যে 

তক্তদের দর্শনঘান। সাধনা করেন তাহ! ভারতের অমূলা সম্পদ । 
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.. রস! বৌলা; স্যার ফ্রান্সিস ইয়ং হীস্ব্যটাও প্রভৃতি 
ইউরোপের ও আমেরিকার মনীষীগণ তাতীকে অভিনঙ্গন জ্ঞাপন 
কয়েন। | 

সাধনার প্রথমস্ত্ররে তাহার নম্ধর্দা নর্দীতীরে কালীশুস্তি 
নর্দার দর্শন সৌভাগ্য হয় ও কয়েকজন সন্ন্যাসী ও 

কালীমাঈ | যোগীর নিকট যোগ শিক্ষা লাভ ঘটে। 

১৯০৩ খুঃ অব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও ১৯০৮ খ্ঃ অব্ডে মহারাষ্রীয় 
যোগীবর লেলের প্রাঙ্গণ মহাযোগী বিধুঃ ভাস্কর গেলের নিকট 

নিকট দীক্ষা দীক্ষালাভ ও সাধন পথিক । কারাগারে 
হ্রাছণ সাধনার সিদ্ধি-বিকাশ বাশ্ুদেব দর্শন ও 

গীতালাভ | গীতার যোগমার্গ সাধন। 

খধষি অরবিন্দ দর্শন £-- শহ্করের মায়াবাদ এই 'দশনে' 

নাই; আবার নিরিবকল্প সমাধি-লাভ পুবর্বক নীরব নিঃশব্দ ব্রন্গে 
লীন হইয়া ব্রহ্মানন্দ আন্বাদন ইহা তাহার দিব্য-জীবনের বিষয় 
নহে । আনন্দই জীবনের বিকাশ, আনন্দই জীবনের স্থিতি 

ইহাই শ্রীজরবিন্দের দিব্য-জীবন । ধারার জ্যোতির প্লাবন 

উদ্ধ হইতে নিয়ে প্রবাহিত হইয়া জ্ঞানে, কর্মে এবং প্রেমে 
সামবীয় সত্বাকে অতি-সানবীয় সত্বায় পরিণত করিয়া দিবে 
তাহার প্রাত্যহিক জীবনের চাঞ্চল্যকে চৈতন্যমম্ম এক লীরবতাক়্ 

দিব্য-জীবন। রূপান্তরিত করিবে; তাহার প্রতিক্ষণের 
অনুভূতিকে ভাগবতী শক্তির প্রেরণায় উদ্ছদ্ধ করির! তাহাকে 

শ্রক্তিমান করিয়া তুলিবে-_ ইহাই শ্রীঅরবিন্দের সাধনার মর্ম 
থা । “কয়েকজন সন্ন্যাসী ও বৈরাগী সাধু হয়ে মুক্ত যাবে, 

কয়েকজন ভক্ত প্রেমে, ভাবে, আনন্দে অধীর হয়ে নৃত্য করবে 

আর সমস্ত জাতি প্রযণহীন, বুদ্ধিহীন হয়ে ঘোর হমোভাষে ডুবে 

বাবে এ কিরূপ অধ্যাস্-সিদ্ধি ! ভেদ-প্রতিষ্ঠ সমাজ চাই না, আত্ম" 



প্রভিষ্ট-আত্মার এঁক্যের মুর্তি-সংঘ চাই। এইভাব নিয়েই দেব 
সংঘ নাম. দেওয়া! হইয়াছে । 

“আমর! জগতের কোন কাজ বাদ দিতে চাই না ; রাজ- 

নীতি, বাণিজ্য, সমাজ, কাব্য, শিল্পকল।, সাহিত্য সবই থাকবে ।” 
--এখন সময় এসেছে-_ছায়াকে বিস্তার না করে বস্তকে ধরার, 

ভারতের প্রকৃত আত্মাকে জাগিয়ে সকল কর্ম তা'রই অনুবূপ 
কর! চাই 1” “দেহকে শব দেখা, সন্ন্যাসের নিব্বাণ-পথের 

লক্ষণ, এই ভাব নিয়ে সংসার করা যায় না। *%*() সব্ব 

বস্ততে আনন্দ চাই, যেমন আত্মায় তেমনি দেহে । দেহ চৈতন্- 
ময়, দেহ ভগবানের রূপ । জগতে যা আছে তাতে ভগবানকে 
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«দেখলে, “সবর্ধ মিদং ব্রহ্ম--বাস্থদেবঃ সর্ববমিতি” (ক) এই দর্শন 

€পেলে বিশ্বানন্দ হয় । দেবতা কেহই. নয়, তবে প্রত্যেক 

মানুষের মধ্যে দেবতা আছেন, তাকেই প্রকট করা দেব-জীবনের 
লক্ষ্য ॥” 

“ভারতের দুর্বলতার প্রধ!ন কারণ পরাধীনতা নয়, 

দারিদ্র্য নয়, অধ্যাতম বোধের বা ধর্মের নয়, কিন্তু চিন্তাশক্তির 

হ্রাস-জ্ঞানের ভূমিতে অজ্ঞানের বিস্তার । সব্ধবত্রই দেখি -- 

চিন্তা ফোবিয়া ॥ আমরা কিন্তু শক্তির উপাসক নই, সহজের 

উপাসক ; সহজে শক্তি পাওয়া যায় না । আমাদের পুর্ব 
পুরুষেরা বিশাল চিন্তা সমুদ্রে সাতার দিয়ে বিশাল জ্ঞান পেয়ে 

ছিলেন ;ঃ বিশাল সভ্যতা চাড় করিয়েছিলেন । তারা পথ 

'যেতে যেতে অবসাদ এসে ক্লান্ত হয়ে পড়ায় চিস্তার বেগ কমে 

গেল, সঙ্গে সঙ্গে শক্তির বেগ কমে গেল। আমাদের সভ্যতা 

হয়ে গেছে “অচলায়তন", বাহা ধর্মের গোঁড়ামি,ৎ অধ্যাত্ম-ভাব 

একটি ক্ষীণ আলোক বা ক্ষণিক উন্মাদনার তরঙ্গ । এই অবস্থা 

যতদিন থাকবে ততদিন ভারতের পুনরুথান অসম্ভব । “শক্তি 
সাধনা ছেড়ে দিয়েছি, শক্তিও আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন । 

প্রেমের সাধনা করি, কিন্তু যেখানে জ্ঞান ও শক্তি নাই, সেখানে 

“সহক্' উপাসনায় প্রেম ও থাকে না। সংকীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা, 

“শক্তি' নিরুপায় ॥ আসে ; ক্ষুদ্র সংকীর্ণ মনে, প্রাণে, হদয়ে 

প্রেমের স্থান নাই। প্রেম কোথায় ? বঙ্গ দেশে? যত ঝগড়! 

অনোমালিন্য, ঈর্ষা, ঘ্ুণা দলাদলি আছে ভেদ ক্রিই ভারতে আর 

কোথাও তত নাই ।” লাখ লাখ শিষ্য চাই না। একশ ক্ষুদ্র 
আমিত্ব শুন্য পৃরো! মাসুষ ভগবানের যন্ত্রর্ূপে পাই, তাই বথেষ্ট । 

গ(ক) তরুণ যুগের অকুণ প্রভাতে মহামানবের গাছরে জয়। 

কর্ণে বর্ণে নাহিক বিশেষ, নিখিল ভুবন ব্রহ্মময় ॥ 

শকবি সত্যেন্্রনাথ 
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প্রচলিত গুরু-গিরির উপর আমার আস্থা নাই, আমি গুরু হৈ 
চাই না। আমার স্পর্শে হেখক, অপরের স্পর্শে জেগে হোক, 

কেহ যদি ভিতর থেকে সপ্ত দেবত প্রকাশ করে, ভগবহ জীর্বন 

লাভ করে এটাই আমি চাই। এইরূপ মানুষই দেশকে গঁড়ে 
তুলবে |” 

শক্তি-তন্ত্র সাধনা -_-শিব ও শক্তি এক এবং অভিন্ন । 

শিবরপে ব্রহ্ম শাম্ভ এবং সমাহিত নিক্ষ্রিয় এবং নিত্তন্ধ ; আরু 

শক্তিনপে ব্রহ্ম স্্টির কার্ধো সববক্ষণের জন্য সক্রিয় ॥ 

তন্ত্র এই আদর্শকে গ্রীঅরবিন্দ তাহার সাধনার অন্যতম 
সৌপান হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন । (ক) 

শঙ্কর রামানুজ ও চৈতন্তদেব ইহারা প্রত্যেকেই ভগৰৎ 
লীলার উপর ঝৌক দিয়াছেন । এই বিশ্ব ব্রর্মা্ড, ইহার বিচিত্র 

আবর্তন বিবর্তন সব কিছুর মধ্যে ব্রহ্ম। শক্তিরূপে লীলার ত মাত্র ॥ 
শ্রীঅরবিন্দও সেই একই কথ বলিলেও একটু স্থর পালটানো, 
“শীল: মাত্র নয়, (শক্তির) লীল। প্রত্যক্ষ এবং বাস্তবগতি জীবন 

ও আনন্দ এই লীলার মধ্যে । কর্মবিমুখ জীবনের স্থান নাই; 
ইচ্ছা শক্তি বিহীন জীবনের স্থান নাই তাহার সাধনায় ।* 

বৌদ্ধ নির্বাণ বা বৌদ্ধ মতের ধারণ £--ন্মতঃ উৎসারিত 
এবং অবিচ্ছিন্ন কর্মের পথে জীবন যেভাবে সার্থক শ্ুন্দর হয়, 
বৌদ্ধ মতবাদ । নির্বধাণের পথে সে আশি! নাই । (1) 

নীটশের অতিমানবত্ব ₹-- নীটশের সুপারম্যান ক্ষমতা 

*.ক) ভারত-পুরুষ শ্অরবিন্দ । _-রুত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 
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সন্গ্যাপীদ্দের' একচেটিয়া জিনিষ নহে, ইহার জন্য পর্ধবতে, অরণ্যে 
কিংবা গুহার মধ্যে যাইবার দরকার নাই । অধ্যাত্মবজীবন 
€ সাংসারিক জীবন. বলিয়া! বিভিন্ন বস্তু কিছুনাই। জীবনই 
বে!গের অবলম্বন এবং আশ্রয় ; সে জীবন সংসারে শতকর্মের 
মধ্যেই হউক কিংবা দুরে নির্জন নিবাসেই হউক । কারণ “ভিক্ষু 
সন্ন্যাস” ত বণাশ্রমীদের চতুর্থ আশ্রম মাত্র, কাজেই অপর তিনটিও 
আশ্রম । ব্রহ্মচর্ধ্য, সংসার ব। গাহৃস্থ ও বানপ্রস্থ আশ্রমগ্ডলিতে 
যোগ সাধনা হইবে না--একথা কোথায় আছে? এ যুগে 
প্রাচীন অষ্টাঙ্যোগ যুগোপযোগী নয় । (ক) স্বাভাবিক কাজ 

(ক) এই কথ! গুলিতে শ্বামীজীর কথার সুর ও আলোক বাজে । 

্বামীজী ও অচ্রূপ যুক্তি দেখাইয়াছেন--'রাজ-যোগ, গ্রন্থে ইহার ভাষ্্ে 
তিনি বলেন--“আত্ম! মাত্রেই অব্যক্ত ব্রঙ্গ | বাহ ও অস্তঃ প্রকৃতি বশীভূত 
করির! আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য । 

কর্্ম-উপাসন।, মনঃসংযম অথব1 জ্ঞান ইহাদের মধ্যে এক, 
একাধিক বা সকল উপায় গুলির দ্বারা আপলার ভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত 

হও। ইহাই পর্মের পুর্ণাঙ্গ। মতবাদ বা অহ্ষষ্ঠান পদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির 

ব। অগ্ভ বাহাক্রিম্নাক্লাপ উহার গোপণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাত্র ।” 

(রাজ যোগস্প্স্বামীব্জী) 

এই প্রসঙ্গে স্বানীতীর প্রতি বর্তমান লেখকের “বিবেক মন্দির* 

কশিতাটি অর্থযদান হিসাবে. আবৃত্তি করি । (এই কবিতাটি 'উদ্বোধন” 

আশ্বিন ১৯৫৪-৪৯বর্ষ সংখ্যার প্রথম প্রকাশ পায়। 

বিবেক মক্ষির”' 

রচিলে মরতে নৰ তপোবন 

অতি মনোহর শিল্প ছবি | 
নুতনের মাঝে চির পুরাতন, 

জগতে শিখালে তাপস কৰি ॥ 

হে বার সন্্ার্সী ! ভুলাবে বিস্বৃতি, 
আনিলে ধেয়।নে নবীন সাজ 

. অনন্তকালের বুকে দীপ্ত স্বতি | 
:. আচার্য্য সপি মহান্ আজ ॥ 
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কন্মের মধ্যে দিয়াই যোগী হইতে হইবে । -&11 115 ৪ ০৪৯ 

সমন্ভ জীবনই যোগ-সাধনা । ইহাই অরবিন্দের 15 080080. 

০৪৮৭, সন্ক্রিয় যোগ ॥। সেইজন্যই তাহার নিকট তেমন অর্থ 

হেয় নয়; যেমন 'কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগ' সন্যাসীদের অবশ্য 
কর্তব্য । তাহার মতে কিস্তু অর্থ শক্তি-যোগাঙ্গ | 

চির নুতনের সাধক বিবেক, 

সাবাস্ সাধনা কঠোর তপ। 

বহু দেব মাঝে বিরাদ্ধিত এক, 

শিখালে মানবে চিনালে পথ ॥ 

ওগে। কর্মবীর ! আসি ধরাতলে, | 
পরহিত ব্রতে কত নাশ্রম। 

স্বাপিলে কীন্তি মিলি দলে দলে, 
উদ্দিল প্রভাতে নব আশ্রম ॥ 

তরে মহিমায় দূর হতে দৃ'র, 

গানিছে গাথায় কত না কবি। 

অমিয়! ঝরায় ঝরিণী বেলুড়, 

তুষিছে সেবার মহান ছবি ॥ 

তাপিত জালায় জুড়াতে ব্যথায়, 

কত দেশ হতে আসিছে যাত্রী । 

লতিতে প্রসাদ জমিছে সেথায়, 

পোহাবে পরশে গহন র্ান্ত্রি। 

অস্থি লত! ঘেরি লাবণি তনিম।, 

প্রেমের কমল কাম পন্বলে। 
মোহন মস্তরে অতীত মহিম।, 

জাগালে সাধক হোম অনলে ॥৭ 
জীবনের দীপে লভিতে প্রভাতী, 

ব্যাকুল বাসনা নিল গো টানি । 

সদাই ভাবন! হবে না সে সাথী, 

কাদি গে! আকুলি পেতে সেবানী ॥৮ 
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তিনি সত্যরাজ্য প্রপ্িষ্ঠঠকামী । কবির কথায় বলি £ 

“গ্রীঅরবিন্দ আমাদের লহ নমস্কার ।” 

“আমেরিক। ও অরবিন্দ দর্শন" 2-ম্বখের ও গৌরবের কথা 

_-অনেক ভারতীয় ও টবদেশিক বিশ্ব-বিগ্যালয়গুলতে আজকাল 

“গ্রীঅরবিন্দ দর্শন” ও সাহিত্য, এম. এ. উপাধি পরীক্ষার্থীদের 

পান,তালিকাভুক্ত করা হইক্সাছে ও স্নাতকোত্তর ছাত্রের। তাতা 
অধ্যয়ন করিতেছে! আমেরিকা কিন্তু ভারত ও ইউরোপ 

অপেক্ষ। যত্ববান ও অগ্রণী । কালিফোনণিয় ্রানফোর্ড বিশ্ব 

আমেরিকায় বিদ্যালয়ে অরবিন্দ দর্শনের জন্য একটি চেয়ার 
অরবিন্দ দর্শন। (অধ্যাপকের পদ) স্থষ্টি করা হইয়াছে । কলি- 
কাতার ভাঃ হরিদাস চৌধুরী এই পদ অলঙ্কত করিতেছেন । 
আমেরিকার সাইরা-কিউজ বিশ্ববিদ্ভালয়েও অন্থরূপ চেয়ার স্যষ্টি 
কিয়া “অরবিন্দ দর্শন” অধীত ও আলোচিত হইতেছে । 

“বন্দে-মাতরম্ ॥; 
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বাংল। সাহিত্য ও স্বদেশী ₹-_- বঙ্গ সাহিত্য আকাশে 

অনেক জ্যোতিষ ও গ্রহ স্বদেশীর প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করিয়াছেন 
--তন্মধ্যে-_-রবি ও তাহার উপগ্রহ” কবিদের দান উল্লেখযোগ্য 

শ্দেশী আন্দোলনের দোলা-লাগ্রা বর্ধমান ২-_ ইংরাজ 

পণ্ডিত লিখিত “বর্ধমান গেজেটার' পুস্তিকা পাঠাস্তে মনে হইল 
বর্ধমানে লক্ষ লক্ষ লোকের বসতি, কিন্তু ইতিহাসে স্থান পাইবার 
মত মানুষ একমাত্র বধমান জেলার ছবি-'াজা”। ছবি- 

“রাজার নামের প্রতি মোহ ইংরাজের থাকিবেই, কারণ “রাজ 

১৮৫৭ খুঃ অক সালের সিপাহী বিদ্রোহে ইংরাজকে যথেষ্ট অর্থ ও 

লোকজন দিয়। সাহায্য করে ও ইংরাজের রাজত্ব কায়েমী করে ॥ 
(ক) “রাজা? বলিতে যে অর্থ বুঝায়, এখানে রাক্জা শব্দ তাহা 
বুঝায় না। ইহা ইংরাজী 4375 নয় 40১70” । “রাজা” অর্থের 

অবনতি ঘটিয়াছে। কারণ এট রাজার অর্থ বিরাট জমিদার ; ষে 
প্রায় ৪০1৫০ লক্ষ টাকার রাজস্ব ইংরাজ সরকারে আদায় দিয়! 
থাকে । এই বাংল! দেশে ইংরাজ প্রভুত্ব স্থাপন করে ও এই. 
সমস্ত রাজ।-জমিদারের রাজস্ব লইয়া ধনেজনে বলী হইয়া এই 
দাবার বড়ের “রাজা” ভারতকে ক্রমাগত কিল্তি দিতে 
লাগিল । তবে করদ ও মিত্র রাজ্যগুলি কিঞ্িৎ কর দিয়া এক 

তৃতীয়াংশে তাহাদের প্রতিপত্তি বজায় রাখে । যদিও সকল 
রাজ্য ভয়ে বশ্যতা স্বীকার করে কিন্তু তাহার মধ্যেও অনেক রাজ 
যুদ্ধ করিয়! নিজ স্বাধীনতা রাখে । নেপাল, ভুটান, পাঞ্জাব ও 
আরাঠ। প্রভৃতি দেশের অনেক রাজ্য স্বাধীন ছিল বা নাম মাত্র 
পরাধীন ছিল। “নেপাল” আজিও অপরাজিত । * 

*(ক) সাহেব বলেই করব সেলাম ভালো মন্দ বাছবে। নাকো 
_ অন্তায় যে করবে কায়েম বলব তারে দুখে থাকো । 

* নেপাল আঙ্িও ্বাধীন__ইংরাক্জ এই দেশটি জয় করিতে 
পারে নাই। 
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ভারতে ২৮টি রাজ্য আছে ৫ . 
(ক) শ্রেণী _- আসাম, বিহার, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, 

মান্দ্রাজ, উড়িস্যা, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্র | 
(থ) শ্রেণী -_ হায়দ্রাবাদ, জন্মু ও কাশ্মীর, পেপস্, 

রাজস্থান, সৌরাষ্, ত্রিবাস্ুর, কোচিন । 

(গ) শ্রেণী -- আজমীর, ভূপাল, বিলাসপুর, কুর্গ, দিল্লী, 
হিমাচল প্রদেশ, কচ্ছ, মণিপুর, ত্রিপুরা, বিদ্ধ্যপ্রদেশ । 

(ঘ) শ্রেণী __ আন্দামান, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ও সিকিম । 

এই বঞ্ধমান ভূক্তি ক্ষত্রিয় রাজার অধীন হইয়াও 
তৎকালীন রাজার! অকাতরে ইংরাজকে রাজ্য বিলাইয়। মাত্র 

করদায়ী তৃস্বামী হইয়া রহিল। যদি বা করদ (বাকরদায়ী) 
হইল কিস্তু করদ রাজা রহিল না । 

দ্বিতীয়তঃ ₹-_- এই সমস্ত স্বার্থপরায়ণ বাজ্যগুলি বা জমি- 

দারগুলি পরে স্বাধীনতার কথা ভাবিতেও পারিত না।. বরং 

তাহারা ইংরাজ-সমুদ্রের পরিপোষক নদী ছিল। বিনিময়ে 

ইংরাজগণ তাহাদেরও প্রচুর স্থবিধা-ম্বযোগ দিয়াছেন । শ্রীনেহের 

এইরূপ রাজ্যগুলিকে লক্ষ্য করিয়া দেশের শত্রু ও ঘর-ভেদী 

বিভীষণ, 0.1151775 বা পঞ্চম বাহিনী বলিয়াছেন -_- 806 1 
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বিংশ শতকের প্রথম ছুই দশকের _ শ্রী” পত্রিকা আশ্বিন 

৫০ সংখ্য1) রাজার বে চিত্র দিয়াছেন তাহাতে সহজেই গ্রীনেহেরর 
উপরি উক্ত প্রতিজ্ঞা প্রমাণিত হইবে । কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ 
কর। যাকৃ। 

১৯০৩ খু _- মহারাজাধিরাজ বাহাছুর উপাধিলাভ | 

১৯০৬ খুঃ __ বিল।ত ভ্রমণ, কঙ্জনগেট নিষ্মাণ । * (৩) 

১৯০৮ খুঃ -_ বাংলার এম, এল, সি সভ্যপদ লাভ ও 

ক্রেজারের নামে হাসপাতালবাটী নির্মাণ । 
১৯১০ খুঃ __ দিল্লীর ( ভারত সরকারের ) এম, এল, সি 

সভ্যপদ লাভ। আরও দেখ! যায় ১৮৯০ খুঃ অকে এই রাজা 
৬০০ ছয় শত সশস্ত্র সৈন্য ও ৪৯টি উনপঞ্চাশটি কামান রাখার 
হুকুম পায়। 

অতএব দেখা গেল যে ১৯০৬--১০ খুঃ বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দো- 

লনের আগুন যখন ভারতে প্রজ্ঞলিত তখন রোমের নীরোর মত 

ভারতের ক্ষত্রিয়কুল তিলকগণ দর্্ি গৃহহীন শ্রজাদের শ্রম- 

জনিত লভ্য খাজনায় বিলাতে মধুর বংশীবাদন রত. ছিল । 

(চ) কুখ্যাত ল।ট বড়-লাটের স্মৃতি রক্ষা করিয়া এই রাজারা ধন্য 

*(৩) কর্জনেরে কেউ দেবে না লর্ড ক্যানিডের প্রাপ্য কভু । 

লঙ সাহেবের মর্যাদা কি লুটবে জিজে। পাদরী প্রভু ॥ 

[চ] ভারতমাভা “কয়াধুর মতন যখন কাদিয়। কাদিয়া বলি- 
তেছেন £-- প্রাণীস্থে আর লাই রচিরে, নাই কিছুরই সাধ, 

যেদিকে চাই কেবল দেখি লাঞ্চিত প্রহলাদ ॥” 
স্পকফশি সত্যেন জ নাথ 
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সহুইয়ান্ধে। এই প্রসঙ্গে দেখিতে পাই -“গেজেটার” বর্ধমান 

ক্লাজবংশের ক্ষত্রির স্থলভ রূমণী চিত্র আকিয়াছে কুমারী সত্যবভীর 

জীবনীতে । চিতুয়৷ বরদার জমীদার শোভা সিংকে হত্যা করিয়া 

এই বীরবালার আত্মসম্মান ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বীরত্ব 

স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে । এই চিত্রেরই' অপর দিকে সেই 

₹শেরই ক্ষত্রিয় প্ররুষগণের চিত্র কিন্ত অন্ধকার । তাহার। কিস্তু 

স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া ও বিসর্জন দিয়া ইংরাজের শ্রীবৃদ্ধি 

করিয়াছে । এই সত্যও অবি-সংবাদিত । ইহার] কি ভারতের 
অন্যান্য ক্ষত্রিয় বীর রাণা প্রতাপ প্রমুখ স্বাধীন রাজাদের বংশের 
কীন্তি স্তম্ড -- তাহার নিরপেক্ষ বিচার করিবার পাঁদন আগত 

ওই 1” 

এই রাজার ছবির পার্খে দানবীর রাজা মণীন্দ্র নাথ নন্দীর 

১৯০৫ খুঃ সালের ব্রিটিশ পণ্য-বজ্জন সভার উক্তি শোন! 

প্রয়োজন । ১৮5 ৪1)751] [)9 97725108083 26) ()0.1177002, 

আমাদের মাতৃভূমিতে আমরা. কি বিদেশীরূপে গণ্য হইব 1” 
এই অগ্রদগার কি তুলনা করিবার জিনিষ নয়! ইহা জ্ঞানের 
তীত্র আলোর পাশে অজ্ঞানের বিরাট কালোছায়! মাত্র । 

তৎকালীন রাজ। মহারাজাদের একটি স্বাভাবিক চিত্রণ 

পাওয়া যায় লাল লঙজপত রায়ের তরুণ ভারতে । সেটি 

প্রয়োজন বোধে উল্লেখ করি 2--0£ ০900738 115979 879 
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বিগত দশকে ( ১৯৪৬--৪৮ খ্ুবঃ) শ্রীহরিবিষ্ণ্ কামাথ, 
শ্ীভদ্র যাজী প্রসুখ কংগ্রেস কন্মী ও নায়কবৃন্দ বর্ধমানে আসেন 
ও বক্তৃত' প্রসঙ্গে কটাক্ষ করেন এই কঙ্জন গেটকে । মহাকাল 
নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিবেন, ভারতের এই শ্রেণীর নবাব ও 

রাজবাড়ীগুলি কংগ্রেস আন্দোলনের ধন-সংখ্যা না খণ-সংখ্যা । 

এই বাধার হিমাচল অতিক্রম করিয়াও স্বদেশী আন্দোলনের 
অগ্নি কিরপে ধুম হইতে অনলে রূপায়িত হয় তাহার কথাই 
বলিব । 

ভারতে কংগ্রেস প্রতিচিত হয় .১৮৮৫ খুঃ অব্দে। 

১৮৮৫ খৃঃ হইতে 2১৯৪৭ খ্বঃ স্বাধীনতা দিবস অবধি ৬ণটি 

কংগ্রেস সভার মধো নিম্নলিখিত বর্ধমান ভুক্তির মহোদয়গণ 

এ সভার সভাপতিব্ আসন অলঙ্কৃত করেন 2-_ 

(১) শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় -- প্রথম সভাপতি 

১৮৮৫ খু, ১৮৯২ খু 

(২) শ্রীন্থরেক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (গ্রাম ভেয়েমগরা ). 
১৮৯৫ খুঃ, ১৯৩২ খত । 
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(৩) শ্রীরমেশ চন্দ্র দত্ত (আবাপুর -__ সাতদেউলে ) 

১৮৯৯ খুঃ অব । 

(৪) শ্রীরাসবিহারী ঘোষ ( তোড়কোণা ) ১৯৭৭ খ্ুঃ 
১৯০৮ খুহ | 

(৫) শ্রীসত্যেন্র প্রসন্ন সিংহ (রায়পুর বোলপুর ) 
১৯১৫ খুঃ অন্দ। 

(৬) শ্ীসরোজিনী নাইড়ু (কাটোয়া-মহকুমা ) ১৯২৫ 
খু অক! 

আর একজন মহাত্া! ব্বদেশী আন্দোলনের প্রথম নায়ক ; 

তাহার নাম শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। ইহার পিতৃভূমি বৃহত্তর 
বধমানের অন্তর্গত কোন্নগরে । 

এই প্রসঙ্গে কয়েকজন দেশ নায়ক ও কন্মীবুন্দের নাম 

উল্লেখ করা যায় ১ ধাঁহারা এই আন্দোলনকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 

পরিচালিত করেন * | 

পুণ্যাত্আা শ্বামী াববেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশন ; হ্বামী 
গৌড়পাদ ও তৎতসন্প্রদায় ; বিপিনচন্দ্র পাল, সতাব্রত সামশ্রমী, 
কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি 

ইক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কৰি কাজী 

নজরুল ইসলাম, সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্)- 

পাধ্যায় ( বি্ভাসাগর ); রাজা রামমোহন রায়! সংবাদপত্রের 

*ল্বামী প্রত্যগানন্দ (প্রমথ নাথ মুখোপাধ্যায় ১, শ্বামী কমলানন্দ, 

ত্বামী বিদ্যানন্দ, € মানবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ), রাধাকমল মুখোণাধ্যায়, 

যতীশচন্দ্র ঘোন, গৌর গোবিন্দ পোম্বামী, ভাগবত কুমার শাস্রী, 
মোক্ষদাচরণ সামধ্যায়ী, শ্রীপ্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় € ভূতপুর্ব ভাইস্ 
চ্যান্সেলার )। বর্ধমান কংগ্রেস কম্্রী দল £--শ্বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য, 
স্বামী জঞানালন্দ, ব্যবহারজীবী আ্ীনরেন্্রনাথ শেঠ, শহর মুখোপাধ্যায়? 
পলিনাক্ষ বনু: তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, শ্ীযাদবেন্্রনাথ পাঁজা ( বর্তমানে 
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সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা বক্রবাসী- ঘোগেন্দ্র চন্দ্র বসু; যুগান্তর 
ভূপেক্দ্রনাথ দত্ত ; হিতবাদী উপেন্দ্রনাথ মেন -"- সহ সম্পাদক 

যুগান্তর ; সন্ধ্যা-বস্থমতী শ্রীবলাইদেব শর্মা, অধ্যাপক অরবিন্দ 
প্রকাশ ঘোষ, রবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ, রাধাকুমুদ যুখোপাধ্যায় । 
ইহারা অধিকাংশই শহরের লোক, ইহাছাড! শহরে শহরে 

গ্রামে গ্রামে কত অগণন লোক এই স্বাধীনতা সংগ্রামে 

যোগদান করেন, তাহার ইয়ত্তা নাই । ধাঁহাদের নাম তালিকা - 

ভুক্ত হয় নাই সেই অজানা কনম্মাদের জন্ক আমি আমার পুজার 
অর্থ্য তুলিয়া! রাখিলাম । প্রাক স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইতে 

স্বাধীনতার দ্বার পর্য্যস্তঞ-_এই দীর্ঘ পথ আসিতে যে সব মহা- 

মানব ও মহিয়সী মহিলা প্রাণপাত করিয়াছেন ও শহীদ 
হইয়াছেন তাহাদের উদ্দেশ্যে আমি কবি কথায় প্রণাম করি ও 

মন্ত্রী ), মহম্মদ ইয়াসিন, মহম্মদ আজ্গেমঃ আবহুল কাশেন, আীআবছুস 

সাক্তার (অধুন। এম, পি) শিক্ষক কবিরাজ ও অগ্ঠান্ত ৫ হরেক্দ 

কুমার সাক্স্যাল, প্রমথ নাথ রায়, শ্যামদাস বাচম্পতি, চারুচন্দ্র দত্ত, 

গৌরহরি সোম, শফকিরচন্দ্র রায়, বিপ্লবী বীর হরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, 

অবিনাশ চক্রুবর্ভা, রাসবিহারী বস্থ, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বটুকেশ্বর 
নত্ত, আীদাশরথি তা € অধুন!1 এম, এল, এ ), বারীক্্ কুমার ঘোষ € অধুনা 
বন্গমতী সম্পাদক ); পুলিনু বন্দ্যোপাধ্যায়” শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বকৃসী, জয়দেব 

রায়, বৈকুপ্ঠনাথ সেন, জিতেন্্র মিত্র, সন্তোব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 
কচি মিঞ1, বৃন্দাবন মুখোপাধ্যায়” শরৎচন্দ্র বন্গ* প্রভাস বন্ুঃ ভাঃ 
'আশুতোব মুখোপাধ্যায় € ভূতপুর্র্ব ভাইস্ চ্যানসেলর ), ডাঃ শ্যামা প্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়, (ভূতপুর্ধব ভাইস্ চ্যানসেলার ), রাজকৃঝ দীক্ষিত, 
ব্ীহেলারাম চট্টোপাধ্যায়, বনওয়ারী পাঁঞা, দেবেন্দ্র মিত্র, রাজকষ দত্ত” 

“ভামিনীরঞ্জন সেন, বনওয়ারীলাল চৌধুরী, ভাঃ গপেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 
সরম। মুখোপাধ্যায় € মহিলা ), যতীশ ' পাল* শ্অন্বুজা বন, শ্রীপ্রিয় 

গোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীগৌরচন্দ্র চৌধুরী, কাদের সাহেব, গোবিন্দ 
প্রসাদ ঘোষ, এপুর্ণচন্ত্র চৌধুরী, আ্রীনারায়ণচক্দ্র চৌধুরী, অন্গদাপ্রসাদ 

-অগুল, ভক্তপুর রায়, ও অনেক নাম-না-জানার দল । 



€ ১৪৯: 3. 

ভক্তি দিবেদন করি 20050 ৃ | 
*এনেছিলে সাথে করে হীন , প্রাণ! 
 মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান ॥* 
আজি স্মৃতি বেদীয়ুলে ফেলি আখিজল 
দেব লোকে তৃপ্ত হো'ক সম্ভানের দল । . 
করজোড়ে রাখি হেথা! উদ্দেশে প্রণতি 

হে যুগ-দধিচী দল, সত্যের সারথি ॥ 

স্বদেশী 'আন্দোলনের ইতিহাস প্রায় শতাব্দী ব্যাপিয়! 
বিস্তৃত, সেই অতীত দিনের কথা । তাহার কতটুকুই ব' কালের 

করাল গ্রাস হইতে রক্ষা কর। যায়। যখনই ভাবি তখনই 

কয়েকটি ছবি-স্মৃতি পথে উদিত হয় ও ভাসিতে ভাসিতে মেঘের 

মত নীলাকাশে “বুদ বুদ' অভিনয় করে । তখন জেলখানা ও 

নিজের আবাস ভূমি ভেদজ্ঞান ছিল না। এই মনে করিয়া 
বীরগণের কারাবরণের কি আকুলতা! “বন্দেমাতরম্” 'জয়হিন্দ? 

“ভারতমাত্তী কি জয়” ! “সাইমন: গো বাক+, “কুইট ইতডিয়া", 
'ইনক্রাব জিন্দাবাদৃ", “কংগ্রেস কি জয়", “গান্ধীজী কি জয়' ইত্যাদি 

মন্ত্রধ্বনি আকাশ বাতাস, গ্রাম নগর, মাঠ মঠ, আদালত, 
কলেক্র মুখরিত করিয়া পথে পথে কত শোভাযাত্রা না বাহির 

হুইত্ত । বিলাতী বস্ত্র বর্জন, বিলাতী শিক্ষা! বর্জন, ক্যানেল 

কর আন্দোলন, মাদক দ্রব্য বর্ন, কাউন্সিল আদালত বর্জন, 
বয়কট,.পিফেটিং পর্ধব, লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলন, কুইট ইণ্ডিয়া 
আন্দোলন, বর্ধমানে “ভারত ছাড়” আন্দোলন ইত্যাদি আন্দো- 
লনের কত দোল দোল দত! সরকাদ্দী লোককে ঘ্বণিত “নৌকর' 
বলিয়া দেখার হাওয়! বহিল ; গর্বিবত রাজ কর্মচারীদের মর্ট্ে 

মর্মে বুঝাইয়া দিল যে তাহাদের স্বদেশী সংগ্রামের ফলেই দেশী 
বিচারকরা আজি শাসক ও দেশের সেবক মাত্র । বায় বাহাছর, 

বাজ] বাছাছুর, রায় লাহেব এই জাতীম্স ইংরাজ গুগ্তচরদের 

লোক চক্ষে ও সমাজে স্বৃপ্সিত ও অপাংক্কেয় করিল; খন্ধর পর 
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ও চরকা ফাটার সুর বাজিল । শহরে গ্রামে হরতাল” পালিত 
তইল । দেশীয় লংবাদপত্রের! তৎপরতার সন্থিত প্রচার কঙ্গিল? 
'্বছ্েশী মোকদ্রমা, কথায় কথায় জেল, স্বীপাস্তর,' ফাসী আবার 
আন্দোলনের ঝড় ; আবার বিচার রহস্ত : ঘ্ুণ্যাবর্তে চলিল ॥ 
কত লোক বিন দোষে, বিনা বিচারে নজরবন্দী €11)69৮550 ) 

ডেটেম্্য হইল; কত ইংরাজ পুলিশ দেশের হিন্দৃস্তানী, রাজপুত 

পাঠান, গুর্থা, তেলেঙ্গ, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী সিপাহী ভাই সহ 
দেশের লোকের উপর ইংরাজরাজ্য চিরস্থায়ী করিবার জন্য যে 
কি অত্যাচার, অনাচার চালাইল; কখনও বা সশন্ত্র সৈম্ 
আনাইয়! নিরস্ত্র নরনারীর উপর ধর্ষণ, লাঠি চাজ্জ, বেয়োনেট 

চাঙ্জ, গুলি করিল, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিল, জেল দিল. হত্যা 

করিল, বন্দী করিল _- “কত সাজানো বাগান শুকাইয়! গেল" 
তাহার বিবরণ আজিও অলিখিত। কত লোক হ্বীপাস্তবিত 

অস্তরীন হইয়াছিল তাহার হিসাব ইংরাজই পলাইয়া. যাইবার 
সময় ফেলিয়া দিয়! গিয়াছে । তবে বাংলায় (১৯০৬ খ্বঃ) 
বিপ্লবী সংঘ যে বীজ বপন করিয়াছিল তাহার ফলে ইংরাজ 

পুক্রবদের মনে সর্পের মন্ত্র ভীতির হ্যায় শঙ্কার স্যার করিয়াছিল 
কারণ তাহার পর হইতে বনু ইংরাজ ও ইংরাজভক্ত গুপ্তসমি তির 
হাতে নিহত হইল্লাছিল । শক্র হনন করিয়া! “বন্দেমাতরম্ 
বলিয়া! নিজের বুকে গুলি মারিতে একটু দ্বিধাবোধ করিত না। 
“কালীমাঈ কী বোমা” হাতে নিঃশক্কে ফিরিত এই সমিতি । 

“কাসীর মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান' সেই বীরগণ 

“বন্দে মাতরম” মন্ত্র স্মরণ করিয়াই ইহঙ্গোক ত্যাগ করিয়াছেন । 
কত লোক যে চরকা অঙ্কিত ত্রিবর্ণে রঞ্জিত জাতীয় পতাক।, 

সভায়, আদালতে উত্তোলন করিতে গিয়া পুলিশের লাহিচাঙ্ছ 
সহ করিয়াছেন তাহাদের সংখ্য। কে করিবে? কত সভাই না 

| পুলিশ, ছত্রভঙ্গ করিয়াছে! কত লোক ঘে দেশোদ্ধার শ্রত 
জইস্জ] পন্যাসীর ষত, পরিব্রাজকের মত দেশে "বিদেশে *বন্ে- 
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মাতরম্” মন্ত্র সাধনা করিয়! ভিক্ষা করিয়া ফিরিয়াছেন তাহ। 
কে বলিতে পারে ? 

বহুরু মধ্যে কয়েকটি ঘটন। মাত্র উল্লেখ করিলে চিত্র 
অসম্পৃণ থাকিবে ও অন্যান্তগুলি কাব্যের উপেক্ষিতার ন্যায় 

হইতে পারে বলিয়া কোন বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিতে বিরত 
হইলাম । “বন্দে মাতরম" । 

তবে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে বিপ্লবী যুগে বর্ধমানের 
বিপ্লব যুগ লোকেরাই অগ্রণী ছিল। অসহ-যুগের ত 

কথাই নাই তন্মধ্যে লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলন € ১৯৩০-_-৩২ 
খুঃ ) উল্লেখযোগ্য । 

অসহযোগ আন্দোলন যুগে (১৯২১ খ্বঃ) জেলা কংগ্রেস 

কমিটি স্থাপিত হয় এই জেলায় । কমিটির প্রথম সেক্রেটারী 

হন মাননীয় শ্রীযাদবেজ্দ নাথ পাঁজাা (এম, এ, বি, এল )। 

* ক) তাহার নেতৃত্বে গ্রুতি মহকুমা, থানা কেন্দ্র হইতে গ্রামে 

গ্রামে প্রচার কার্য ও আন্দোলনের কার্য চালান হইত । 

কালন।, কাটোয়া, আসানসোল ও সদর মহকুমার কেন্দ্রগুলি 

থানায় থানায়, ইউনিয়নে ইউনিয়নে শাখা কেন্দ্র খুলিয়া দেশের 

জন-গণ-মন জাগরণ প্রচেষ্টা করিত । কংগ্রেস কনম্মীরাই সংবাদ 

পত্র ছাড়া হাতে লেখ বুলেটিনে গোপনে গোপনে সমাচার প্রচার 
করিত, সভা ঠাকিত, বক্তৃতা দিত ও জন-মন জাগরণ করিত । 

যখন সমগ্র বঙ্গদেশের “পাকিল্তান” ভুক্তির প্রস্তাব উঠে 
তখন বধমান কংগ্রেস কমিটিই “অগ্ধং ত্যজতি পণ্ডিত: 1” এই 

মহাবাক্য স্মরণ করিয়া, ছংখের সঙ্গে সব্বপ্রথম “বঙ্গ ভঙ্গ' প্রস্তাব 

*(ক) বর্তমানে তিনি মন্ত্রী পদ অলঙ্কৃত করার পর সম্পাদক 

হন শ্রীআবছুস সাত্তার (বি, এল -- এম, পি) ও গৌরচন্ত্র চৌধুরী । 
অধুনা সম্পাদক- নারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী € এম, এ ) ! 
স্বদেশী ছড়া £-- “বিদেশী পণ্য কিন্তু ডাইনি 

দেশ থেকে আও সে ত যায়নি ॥” 
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ছুলিয়া পৃথক প্রদেশ গঠন কণরচুত সাহায্য করেন ।. এখানে 
অতীতের “বঙ্গ: ভঙ্গ" আন্দোলনের কথা স্মৃতি মঞ্চে রাখিতে 

হাহারা বাধ্য হইলেন নচেৎ বাংলার জাতীয়তাবাদ কানন 

কবলিত হইত । ., 
রাষ্ট্রগুরু স্থরেক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাজনায়  বন্তৃতা দেন 

শ্যদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগ । নিম্নলিখিত দেশ-নাকগণ 
বর্ধমান আসিয়। বর্ধমানকে ধন্ত করেন । 
... অ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ( ১৯০৬--১* খু চান্াগ্রামে , মহাত্া 
গান্ধী (বর্ধমান ১৯২০--৬১ খ্ুঃ » সরোজিনী নাইড়ু । বর্ধমান 

.বর্ধমানে “ওজ্ীঅর- ১৯২৬ খ্বঃ 1, ভাঃ ভূপেজ্দনাথ দত্ত ( বধমান 

বিশ্দ' ওগান্ধীজী ১৯২৮ খ্ৃঃ) ও গ্রীজহরল্াাল নেহেরু ( বর্ধনান 

১৯৪৭__৪৯ খ্ুঃ)) ইহাছাডাও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, দেশ- 
প্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগ্রপ্ত, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ফজলুল 
তক, হুমায়ুন কবির. হরিবিষু্র কামাথ, লীলভদ্র যাজা প্রমুখ ক্তু 
স্বাধীনতা সংগ্রামের সেনাপতি বধ মনে আসেন । | 

কাব্যে নাটকে শ্দেশী £_-কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 

“পদ্মিনী” ; হেমচন্দ্র বদ্দ্যোপাধ্যায়ের “ভারত সঙ্গীত" ইত্যাদি 

কবিতা, দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত “নীলদর্পণ' নাটক. নবীনচন্দ্র 

সেনের “পলাশীর যুদ্ধ" বক্ষিমচক্দ্রের “আনন্দমঠ” উপন্যাস, রমেশ 

স্বদেশী প্রচার চন্দ্র দত্তের 'জীবন সন্ধ্যা ও জীবন গ্ুভাত, 

কার্যে সাহিত্য । “ইংরাজী' অর্থ নৈতিক ইতিহাস ইত্যাদি; ভূদেব 

মুখোপাধ্যায়ের “সামাজিক প্রবন্ধ” ; উপেন্দ্রনাথ দাসের স্বদেশী 

নাটক ও যাত্রা; জ্ঞানরগ্ন লিয়োগীর “দেশের ডাক' ; ভ্িজেজ্র 

লাল রায়ের নাটক 'চন্দ্রগুপ্ত”, 'ছুর্গাদাস*, 'মেবার পতন” ইত্যাদি % 
গিরীশচনক্দ্র ঘোষের ধর্ম্মমুলক নাটক; কবি রবীন্দ্রনাথের গান” 

ভি. এল, ্লায়ের স্বদেশী গন; সত্যেন্দ্রনাথের গ'ন; অতুল, 
প্রসাদের গান ; কবি নজরুলের গান ইত্যাদি স্বগেশীর, মানসির 

শক্তি বৃদ্ধি করে । | 
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গছ সাহিত্যের শাখা সংবাদপত্র যথা, বঙ্গবাসী, হিতবাদী, 
যুগাস্তর, সন্ধ্যা শক্তি, গুবাসী, বস্ুমতী, মাসিক পত্র উদ্বোধন, 

প্রবুদ্ধ (€ “ইংরাজী” ); ভারতবর্ষ ও ইংরাজীপত্র “বদ্দে- 

মাতরম্* “এ্যাডভান্স', “ফরওয়ার্ড? প্রভৃতি কাগজ স্বদেশী প্রচার 

কাধ্যে সহায়তা করে । ইংরাজী ভাষা শিক্ষার কুষলের সহিত 

বাক, মিঃ হিউম, শেরিভান, মিল প্রভৃতির গন সাহিত্য ও মিসেস 

এ্যানিবেসান্ট ও সিষ্টার নিবেদিতা প্রমুখ ইংরাজদের চগ্জিত্র ও 
প্রভাবও নগণ্য নহ্হে ৷ | 

্বদেশী গান। হু একটি স্বদেশী গান এখানে উল্লেখ না 
করিয়া পারিলাম না। 

(১) বাঙালির পণ, বাঙালির আশা 

বাঙালির কাজ, ৰাঙালির ভাষা, | 

সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক, হে ভগবান । 
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, 

বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন, ্ 

এক হউক, এক হউক, এক হউক. হে ভগবান । [রবি কবি] 
€২): সার্থক জনম আমার, জন্মেতি এই দেশে, 

সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালবেসে । 

জানিনে তোর ধন রতন, আছে কিন! রাণীর মতন, 

শুধু জানি আমার অঙ্গ, জুড়ায় তোমার ছায়ায় এলে ॥ 

কোন বলেতে' জালিলে ফুল, গন্ধে এমন করে আকুল, 

কোন: গগনে উঠেরে চাদ, এমদ হাসি ভেসে ॥ 
আখি মেলে তোমার আলো, প্রথম আমার চোখ জুডালো, 
ওই আলোতেই নয়ন রেখে, মুদব নয়ন শেষে ॥ [কবি রবি) 

৫৩) আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি ! 
. চিপ্নদিন' তোমার আকা; তোমার' বাতাস, 

ক্ছক্ষি,:--কাপানী, ভাবায়'ভারতরে বলে “ইন্দো”, “তেনজিকু” 
বা! দেবভূমি । চীনা ভাবায় বলে “ইন্দু'। 
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আমার প্রাণে বাজায় কাশী ॥ 
ও মা, ফাগুণে তোর আমের বনে, আাণে পাগল করে, 

মরি হায় হায় রে-- 
ও মা, অভ্রাণে তোর ভর! খেতে, কি দেখেছি মধুর হাসি ॥ 

--কবি রৰি 
উঠিল যেখানে মুরজ মন্ত্রে, নিমাই কণ্ঠে মধুর তান, 
হ্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি, চণ্ডীদাস গাহিল গান । 

যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য, তুই.তে। না সেই ধন্য দেশ, 
ধন্য আমর! যদি এ শিরায়, থাকে ঠাদের রক্ত লেশ। 

( কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বা ডি, এল, রায় ) 
মুক্ত বেণীর গঙ্গ যেথায়, মুক্তি বিতরে রঙ্গে, 

আমরা বাঙালী বাস করি সেই, তীর্থ বরদ বঙ্গে ! 

দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি, আকাশে প্রদীপ জ্বালি 
আমাদেরই এ কুটীরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি । 
বীর সঙ্গ্যাসী বিবেকের বাণী, ছুটেছে জগত্ময়, 

বাঙালীর ছেলে ব্যাস্ত্রে বুষভে ঘটাবে সমন্বয় । 
কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ! 

ধ্যানে তোমার রূপ দেখিগো, স্বপ্নে তোমার চরণ চুমি 

মু্তিমস্ত মায়ের ন্মেহ! গঙ্গাহদি বঙ্গভূমি, 
তুমি জগত্ধার্রীরূপা পালন কর পীযুষ দানে, 
মমতা তোর মেছুর হ'ল, মধুর হুল, নবীন ধানে! 

পদ্মা ঙোমার পায়ের অঙ্ক, ছড়িয়ে আছে জলে স্থলে, 

কেয়া সনি চি নিরাকার হৃদয় বলে । 
গড চি ৬ ক 

ধাত্রী! তোমায়, দেখছি আমি, দেখছি অগৎ-ধাত্রী বেশ, 

জয়গানে তোর, প্রাণ ঢেলে মোর, গঙ্গা হৃদি বঙ্গ দেশ । 
কৰি সত্যেন্্রনাথ দত্ত ॥. 

কোন .দেশেতে তরুলতা, সকল দেশের চাইতে শ্যামল ? 

ফোন দেশেতে চলতে গেলেই, দলতে হয় রে হূর্ববা কোমল 
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চততীদাপের রূ রামপ্রসাদের, কণ কোথায় বাজেরে 2 

সে আমাদের বাংলা দেশ, আমাদেরি বাংলারে । 
কবি সত্যেন্্রনাথ দত্ত | 

(৯) মোদের গরব, মোদের আশা, 

আ মরি বাংল ভাষা! 

(ওগো) তোমার কোলে, তোমার বোলে, 

কতই শাস্তি ভালবাসা! 

কি যাহ, বাংলা গানে, 

গান গেয়ে দাড়, মাঝি টানে 

গেয়ে গান, নাচে বাউল, 

গান গেয়ে ধান, কাটে চাষা । 

এ ভাষাতেই, নিতাই গোরা, 

আন্ল দেশে, ভক্তি ধারা 

আছে কই, এমন ভাষা, 

এমন ছুঃখ, ক্রাস্তি নাশ। । 

বাজিয়ে রবি, তোমার বীণে, 

আন্ল মালা, জগৎ জিনে ; 
তোমার চরণ, তীর্ঘে মাগো, 

জগত করে, যাওয়া আসা । 

এ ভাষাতেই, প্রথম বোলে, 
| ডাকৃন্ু মায়ে, মা মা বলে, 

এ ভাষাতেই, বলব হরি, 

সাঙ্গ হলে, কাদা হাসা ॥ 

( কবি অতুলপ্রপাদ সেন ) 

4৯) ওরে আমার, এপ হারা, রক্ত উষার যাত্রীদল 

চল ফুটিয়ে, মরুর বুকে, নব আশার লাল কমল । 

অন্ধকারের, ছুর্গ শিবে, রাঙ। রবির জয় নিশান 
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উড়িয়ে দিয়ে, কে নিয়ে, পাগলা ঝোরার বিজয় গান। 

চল আগিয়ে, নতুন দিনে, তরুণ যত বন্ধুগপ, 
অরুণ ক্সাওা, মেঘের রথে, এল পথের নিমন্ত্রণ | 

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 
(১০) আমরা রচি, ভালোবাসার, 

আশার ভবিষ্যৎ, 
মোদের স্বর্গ, পথের আশাষ, 
দেখায় আক।শ, গায়াপগ। 

মোদের চোখে, বিশ্ববাসী র, 
স্বপ্ন দেখা, হোক সফল । 

আমর] ছাত্রদল । 

কবি নজরুল ইসলাম 
এই অধ্যায়ের উপসংহারে “জয়তু ইন্দ্ু ([7/0.,১)পর সঙ্গে 

বলি “জয়তু জগজ্জন-বাসী" ও সব্বশেষে বলি জয়তু € %21)-:9০- 

1১০ ) ইং-গি-লি 1 “বর্তমান ইতিহাস” (টি) এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করি । | 

(টি) হয 17701.) ওঠে 10178 হও 817৩ 971115)) ১4৩৪৩ 118 ০০৬০, 

£175% 67৩0০021110 282)5 53 11705770018 75058525 0০ 5010558 

&1১৩ 0) €০ ৮৮18160127-188 010003 ৮/০০০৫০৮০ (17৩) 00911508810179 

1781180 শ. 11)13 এজ 2006০119 1750-06579581)1৩- 27062৩53170 

7৩২৩০ 2৮ ৮7001) 8. হও ও 5150 ৩ বি ত1)515 17002180800 6110 

৬০7 ০৩৪6 ০06 ৮৮1১8151৩95. 918651) 9০০82] 18786091517505 0080 & 
£16251 0-.1 10 00 ৬৮117 61১৩ 07210০৯71101% 0৫১03111851) 1২81৩, 

€ 25৪০--1096- ৩৬৮ 13০01১75107 4৯, 0075175885)8 ৬৮ ০৪১৫, ০9 ৪ 

হং৪৮৩]] 1৯81১11519৩] 1র) 1951 ) 

4৯1] হাট? ১১৬৩ 15 2০৬/ 02580 10156089--08100805%- [ 

81711১8 88021) 12131301102) 2600917৩৩6১ 6 ৪৩৬0658 80))8৩. 

22৩87 01 685৩ [01৩5৩ 26 02818517 1251900হ 030৮৩17220৩1706 ৮৮২]) 00৩ 
5010550৩৫৩0 €০ 1১9৬৩ 05৩5০ 10০০ 15908875015 01 [75019 ৬/২8)১০3 
&৩ 81161৩15৩07 ৮1০0)শ56 ০০02108, ( 758৩ ৮৮802, 101৩ 



বধমানের ইতিহাস হেয় খণ্ড) 
প্রথম অধ্যায় | 

(৮) তীর্থন্থাঞ--বধমানের প্রতি গ্রামে, শহরে, মন্দির মসজি্ যেন 
মানস-সবুজ-শাখায় নীল-লাল ফুল-ফলের মত শোভা দশদিক আলে! 

করিতেছে, গন্ধে মন মোহিত করিতেছে । বারো মাসে তের পার্ববণের 

দেশ । এ দেশবাসী ধশ্মপ্রাণ ; বাউল-দরবেশের দেশ । ওই শোন, একজন 

দেশপ্রেমিক বাউজের মন-মাতান এক-তারা নিয়ে গান £- | 

আরতির শহ্খ যেন উঠিল বাজিয়। । 
স্তোমার পুজার লাগি ধৃপ ধূন। দিয় ॥ 

পুণ্য ধূমে স্থপৰিত্র হইয়া মন্দির | 
উদ্দাসী সঙ্গীত তব বাজিছে গভীর । . 

হে পূজারী ! আজ তুমি কোন পৃজ। কর? 

পরাণ প্রদীপ মোর উদ্ধে তুলি ধর । 

কার পানে কোন্ মন্ত্র করি উচ্চারণ? 

কোন পূজা লাগি বল এত আয়োজন? 

দীক্ষা দাও ওগো গুরু 1 মন্ত্র দাও মোবে। 

পূজার সঙ্গীতে তব, প্রাণ দাও ভরে ॥ 

খুজেছি তোমারে কত তরঙ্গের মাঝে। 

খুজেছি যেখানে তৰ গীতধবনি বাজে ! 

তোমার অপূর্ব ওই আলো অন্ধকারে । 

প্রতিদিন প্রতিরাক্র খুজেছি তোমারে ॥ 

হে মোর 'আজন্ম-সথা ! কাগ্ারী আমার । 

আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার ৫ 

পশ্চিমবঙ্গ, ১৩৬১-_দেশবদ্ধু কবি চিতরঞ্জন দাল । 

কয়েকটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান ও তীর্থস্থানের সন্ধান দিতেছি । 

সদর মহকুম।-- | 

বধমান থানা__(&) শহর - (তীর্থ) সর্ধধমজলাদেবীর মন্দির, নবাবহাট 

(ভীর্ঘ)--একশত আট শিবমন্দির বোরো (বড়) বলর।ম (তীথ)--বলছাম 

মনি, কাঞ্চন-নগর (তীর্থ)-- কঙ্কালেশ্বরী দেবী ইত্যাদি 
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ভাতার থানা-_বড়বেলুন (তীর্ঘ)__কালী মন্দির, আমারুণ (তীর্থ) 
খ্যাপা কালী মন্দির, এই তীর্থে সাধনা করিতেন সাধক কবি মধুস্দন 

মুখোপাধায় (বর্তমান লেখকের পিতামহ) । তিনি কালী সাধক ছিলেন । 

খগ্ুদ্বোষ খান।--বৌোয়।ই (ভীর্থ)-_-বসস্তচত্তী দেবীর মন্দির । 

জামালপুর থানা-_-কুলীনগ্রাম (তীর্থ)-_-গোপাল মন্দির । সাধক কবি 

মালাধর বস্থ এইস্থানে ভজন সাধন করিতেন । 

'আউসগ্রাম খান।-_ অমরার গড় (তীর্থ)--শিবাখযা দেবী, ধাবাপাড়। 

-- বুড়ো! শিব, পিচকুরী-_শিব । 

মেমান্বী থানা-__মগুলগ্রাম (তীর্৭থ)__ জগৎ গৌরী মনসা গেবী)। 

'আসনসোল মহকুমা-_ 

কুলটি থানা--কল্যাণেশবরী, পাহাড়ে কলণাণস্বরী ছেবী মন্দির (তীর্থ ও 

ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান) । 

অগাল থালা-__পাগুবেশ্বর-_-টৈগ্যনাথপুর গ্রামে পঞ্চ পাগুব প্রতিষ্ঠিত 

পাগুবেশ্বর শিব মন্দির (তীর্থ ও ইতিস্াস প্রসিদ্ধ | 

কাকস। থানা-কসবা গ্রাম (টাদ সঙ্গাগরের শিব) চস্পেস্বর (তীর্থ ও 

ইতিহাল প্রসিদ্ধ) । 

ফরিদপুর থান1-_ঘুর্গাপুর গ্রাম ঝাঁটেশ্বর শিব মন্দির (তীর্থ ও 

ইতিহাস প্রসিদ্ধ)। 

কালনা মহকুমা 

মন্দেশ্বর থানা শুশুনিয়া গ্রাম তারাখা। দেকী ) পাতুন গ্রাম 

পতঞ্জলীম্মর ৷ 

কালন। থান1__ জামালপুর (গ্রাম)-_ শিব মন্দর, নারিকেল-ভাজা-_- 

জগংগীরী (মনলা) মন্দির । বাঘনাপাড়া- বলরাম মন্দির (শিব লিজ), 

গোপেশ্বর মন্দির, কালন) শহর _(১) সিছ্ধেশ্বরী কাকী মন্দির, ১৮ 

শিব হন্দির, (৩) কৃষ্ণ মন্দির (9) শ্রীচতন্ত-চরণ-পুত তীর্থ । 

পর্ববস্থলী থানা__পীল1--কালী মন্দিক্জ | 

কাটোয়। মহকুমা 

কাটোয়! থানা--জ্ীথণ্ড-- ৬ভৃতনাথ (শিৰ) অন্দির ও বৈধ কৰি 

নরহৰি দাসের পীঠন্থান। কাটোদ্বা শহর (১) ৬লিক্ষেশ্বরী কালী, (২) নিতাই- 



(৩) 

গৌর.) (৩) শ্রীচৈতন্ত এখানে সন্পযাসধশ্রে জীক্ষা লন । (৪) ভাক্কর পঞ্জিত £ 
মারাঠা বীর ও বগী"-হাঙ্গামা-নেতা গু তাহার উতিহাসিক ভবানী মন্দির । 

অগদানন্দপুর--৬/রাধাকৃষ, অগ্রীণ-- গোপীনাথ, দাইহাট-- সিছেশ্বক্ী 
কালী । ঘোষহাট -- ঘোষেশ্বর (শিব) । 

মজলকোট থানা-_ক্ষীরগ্রাম-_ যোগাস্তাদেৰী ৫১ পীঠের শীঠস্থান), 
কোগ্রাম--মঙ্গলচণ্ডী পীঠস্থান (এ) ; নিগন--লিজেশ্খক শিব । সাঝিগ্রাম 

__-দেউলেশ্বর শিব ও শাকভ্তরী দেবী। জঙ্গলে- জললেশ্বর । শহরপুর 
_স্ঠাংটেশ্বর শিব । বেগুন-কোলা-- স্কটিকেশ্বর শিব । 

কেতুগ্রাম থান1-_অট্টহাস 2 ফুল্লরা (আট্টহাস দেবী ৫১ পীঠের 

পীঠ)। কেতুগ্রাম--বেহুল1 দেবীর ( দেৰীর বাহু, অস্থলগ্রাম গ্রেশন এ, 

ফে, আর, ৫১ পীঠের পীঠ) ও ঠভরব মন্দির । বিহ্ধেখ্বর-_বিন্বনাথ শিষ । 

রস্থই---বৃদ্ধ শিৰ । 

(৮)(ক) প্রাচীন কীন্তি ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান-_ 

থান-- বর্ধমান শহর বধমান--কষ্জলাগর (দীঘি) ১৭ শতক খু, 

রাণীসাগর ১৭০৯ খুঃ, শ্ামলাগর (্র)। 

কবর-স্প শের আফগান কবর (১৬০৬ খুঃ), পীর বহরম কবর (১৫৬২ 

খুঃ), খাজা আনোয়ার কবর ৯৭১৫ খুঃ । 

তালিত-গড়--বগীর হাঙ্গামায় বর্ধমান রাজের-(জমীদাবের) আশ্রম 

লইন্বার দুর্গ । 

কানাই-না্ট-শাল।-- রাজজহল-পাথবের কানাই | বিগ্রহ শৃত্তি স্ভ্রযাসী 

প্রতিষ্ঠিত । 

থানা-_ রায়না £ €কাট-শিসুল (হুগলী জেলার স্বারবালিনীর মত 

এখানে প্রাচীন শহর চিক আছে) । | 

থানা--জামালপুর ২ কুলীনপ্রাম- গোপাল জিউর প্রাচীন মন্দির 
সাধক কবি মালাধর বসুর লাধন-ভঙজনের লীঠ। 

থানা-- মেমারী £ দেউলে-_-বীদ্ধ যুগের ও্রাচীন মন্দের | 



(8. ). 

থানা- গলসী' £ কসকা--(চম্পাই নগরী) রণডিভার দক্ষিণ-পুর্র্ঘ । 

দামোদর নদের বলার ছিল । 

থান! আউশগ্রাম-_ আউশগ্রাম : পঞ্চ-গঙ্গা নামে একটী প্রাচীন গড় 
আছে । নীল-কর সাহেবদের নীলকুঠীর শুগ্লাবশেষ আছে । (গুস্বর1 টেঁশন 

থেকে ৫.মাইল উ: প:) সাধক কমলাকান্তের দীক্ষ1 গুরুর নবাস ও যুপঙ্গমান- 

ইংগাজ সন্ধি যুগে মুনসেফি চৌকি আদালত গন্য বিখ্যাত । এইখান 
হইতে বুদবুদে মুনসেফি আদালত উঠিয়া যায় (১৮৭৭৯ খু) । 

অমরার-গড়-__ স্দগোপ বংশের রাজ? মহেন্দ্রনাথের গড় ব। হুর্গ ছিল । 

দীঘা-শিববাটি, ছোবরা, কালিকাপুর-_নীল-কর সাহেবদের নীল 

কুঠীর ধবংসা বশেষ । 

ভাল্বী_-প্রাচীন কবর । 

কোট।-_নব্য-ন্ায় প্রবর্তক রঘুনন্দন গোস্বামীর ক্ঞল্সভূমি । 
মাডে।- কবি পণ্ডিত বখথুনন্দন গোস্বামীর জন্মভমি । 

মানকর--রূপ-সনাতনের শিষ্য জীবনের জন্মভূমি (প্রাচীন আউস্গ্রাম 

থান1), বূপ-সনাততল-_নিবাস রামকেলি, হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫২৯ খুঃ) 

এর সরকারে চীফ সেক্রেটারী ও প্রাইভেট সেব্রেটাল্ী ছিলেন । 
“নলী তীরে বৃন্দাবনে, সনাতন একমনে, জপিছেন নাম । 

হেনকালে দীন্ বেশে, ব্রাহ্মণ চরণে এসে, করিল প্রণাম । 
জীবন আমার নাম, মানকরে মোর ধাম, জিল1 বর্ধমানে 7 

এত বড় ভাগাহতৃ, দীন হীন মোর মত, নাহি কোনখানে ।* 

| (স্পর্শমনি__রহ্ছি কবি) 
সন্ধিপুর (মানকর সন্সিকট)-- কথিত আছে এইস্কানে বলীবীর-নেভ? 

ভাস্কর পণ্ডিত ও বাংলার নবাবের সেনাপতির সন্ধি হয়। 

আসানলোল মহক্ুমা-_ 

থালা! এ --গণরুই (বরাচক)-_ প্রাচীন মন্দির । 

থানা--কুলটি £ বেগুনিয়া-_প্রাচীন মন্দির । ডিছি-সের-গড়-পাচেট 
(পঞ্চকোট-_মানভূম) ক্ষত্রিয় ্াজার রাজধানী, ১৭৪২ খুঃ অন্দে বর্ষমানের 
রাজ] চিত্র সেন এই হুর্গ জয় করেন। 

থান। জামুড়িছ।-- চুরুলিয়। £ রাজা নরোতমের দুর্গ । 
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৫ ) 

খানা কাকলা-_কক্ষেশ্বর দুর্গ, সমগগোপ রাজবংশের ছার! নিশ্থিপ্ত । 
রাজগড়-.(তিলকচন্জগুর গড়ন) দুণাঁ : ইলামবাজার রোডে এই 

দুর্গ নিশ্যাণ করে রাঙ্গা চিত্রলেন রায় (গোপতূম পরগণ। জর করার পর |) 
গৌরাঙগপুর ইছাই ঘোষের দেউল (মন্দির )--ইলামবাজাব- 

পানাগড় জোডে। 

গড়কিল্লা-খেরোবাড়ী--বাজা চিজ্রসেনেয হুর । (যালানদিখীক 

কাছে )। ,.. 

আজব।--_(মলানদীঘি-গোপালনগব) কালেশ্বব-রসেশ্বর শি অন্দিক | 

কালন। মহকুমা | 

কালন' থান1--অস্থিকা কালন] £ মুসলমান যুগে তুর, মঙ্জলিস, ও 

বদর সাহহবেজ কবর । 

মন্তেস্বর থানা মস্তেশ্বর প্রা্টীন শিব মন্দিক। দেহুড়--কবি 

বৃন্দাবন দাসের জন্মভূমি । 

ক]টোয়। মহকুমা" 

কাটোক্ধ। থানা__এ শহর : জাফর খা'র (মুশিগকৃলি খা ১৭*২-২৩ 

খুঃ ) মসজিদ ও দুর্গ । ঠতন্তদের চরণ-পৃত তীর্থ । 

মঙ্গলকোট থানা ও গ্রাম প্রাচীন মলজ্িিদ ও কবব। 

(৯) লোক । 

পরিসংখ্যানে (সংলগ্ন-পত্রে) লোকশ-চিত্রটি গেখান ভইক্েছে। 

অধিকাংশই বাঙ্গালি জ্ঞাতি অধ্যুষিত এই জেলা । অদ্্রিচ, দ্রাবিড়, 

আর্য ও মোজল জাতির মিশ্রণে এই জাতি । লোক সংখখার 

এক তৃতীয়াংশ , তপশিলী হিন্দু ও খণ্ড জাতি । বাগী, সাঁওতাল, বাউরী, 

সদগোপ, আগুরি বা উগ্রক্ষত্িয় জাতি দিয়া সমাজের লিছুত্তর গঠিত । 

আঙসনসোলে খনি ও কল-কারখান৷ থ!কায় ভাঙতের সফল রাজা বিশেষতঃ 

বিহ্বায় ও মধাঞাদেশ কষ্টতে বছ শ্রমিক লোক আসিয়াছে । স্বপ্পী 

মুসলমানদের বড় বড বসতি আছে--অজয়তীরবর্তী চুরুলিয়া কাংবলায় ; 
আসানলোলের মিলে ও কারখানায় 7; মন্ডেশ্বর খানার আামুদপুরে, 
রাষ্মন!, মঙ্গলকোট, কালনা এবং কার্টোহাতে । ফোরা ও সাঁওতাল 

আছে, উহা ছাড়া । . 
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শত্তক অর্থাং ১৯৫১ 
মালের লোক 

মংখ্য। ১৯২১ 
সালের দেড়া+ (দেড়গুণ বৃদ্ধি | 
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ভাষা ও ধন্দম এই জেলার লোকের মাড়ভাধা ১০টা 
বথা বাংলা, তিন্দী, সাওুতালী, উদ্দ, উ্ভিয়া, গুরুত্বতখী, নেপালী, শ্ডেহন্ড, 
গুজবাটি, তামিল, ইংরাজী, মারাঠী, আসামিয়া, মুণ্ডানী কো, জাশ্দানী, 
৫কোর।, চীনা ও লিদ্ধি। 

ধন্ম ১ হিন্দু--৮৩'৭৩, শিখ--*২৫, ঠজন--'*৫, বৌদ্ধ---*"১ 

মুপলম্ান-- ১৫৬০, খুষ্টান-৮"২৮ ও খবশিষ্টাংশ জীউ ঘা ইছদী, 

মুণ্া-সাস্তাল ও অন্যান অনামিকা । 

বহিরাগত ও উদ্বাস্ত :-_- ১৯৪৭ খুঃ সালের ১৫ই আগই দিনটি 

চিরস্মরণীয় দিন- কিন্ত অথণ্ড ভারত না পাওয়ায় ভারতের অগ্নি-পরীক্ষা 

আরম্ভ হইল । (ট) ওলা জুন ১৯৪৭ খুঃ__-মাউন্ট বাটেনের ঘোবণ। শুনিয়া 
অরবিন্দ বলেন “০ ও 5০140101 066 817 ০13651.+ 

[নে (টি) 17012 13 65 000 17607251500 3010155৩4 

1120 5 01717 ও 255৩0 2770 01০1612 হিততুটোযীত এ 

557 ৬1806৬৩1275 2128, 0১৩01৮15101 1770180 0 ৬৮111 2০. 

_ শ্রীঅরহিন্দ : *সারথি'_ বিজ্ঞাপনী, শ্রাথণ ১৬৫৫ 

শ্রীঅববিন্দের বাণী :-_- 

আজ এই মহা অন্র্টান উপলক্ষে আমি কিছু বাণী দিতে অন্রদ্ 

তয়েছ, কিন্ত আমি আর তো! ভাঘ্ধ পক্ষে ঠিক উপধৃক্ত নই । তবে 

বাক্তিগত ভাবে কেবল এইটুকু বলতে পারি ষে বাল্যকালে ও তৌবনে 

আমি যে সমস্ত আদর্শের উত্তরোত্ুব পরিণতির কল্পনামাত্ই কষে ছিলাম, 

এখন একে একে সেগুলি সার্থক কতে চলেছে । ভারতেয এই স্বাধীনতা ক্ষ 

নঝোদয়--তারই প্রথম নিদর্শন ।"*" 

আমি চিরকাল স্থিশ্বাস কলেছি,--বলে এসেছি যেভায়তের অভ়াখ্খান 
স্মল স্থার্থসেবার জন্যে নয়; কেবল নিজের প্ুসার, মহত্ব, শক্তি, সমুন্ধি 

লাভের জন্য নয়, বলিও এ সকলকে তার অবতেলা কর] উচিত হবে না 

তবে তার জীবন ধারণ হবে ভগবানের জন্যে, জগতের জন্যে, সচল মানব- 

জাতির সঙ্তা ও নেতারপে, এই সঘ আকাঙ্বা, তাদের স্বাভাবিক 

ক্রমান্চসাঝে এই রকম--(১) এক বিপ্রব যার ফলে ভারতের হবে মাক 



(৮) 

ভারত বিভাগের ফলে পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ব-হ্জ পাকিস্তান ভক্তি 

হওয়ায়, হিন্দু-উদ্বাস্দের সংখা! এই জিলাতেও বুদ্ধি পাইক্াছে । 
খঃ ১৯৫১ সালের হিসাবে যে, তাহাদের সংখ্যা ৯৬,১০৫ (বা জেলায় 

লোক লংখ্যাবর ৪৪ শতক বুদ্ধি । বহিবাগতেক় লংখয। ৩৪৬,৬৮৭ 

জেলার লোক সংখ্যার ১৫৮ শতক)। 

উপজীবিকা বা বৃতি- কৃষি পরিবার (৭৮) ও বর্গাদার 

সাতাযো কৃষি এরূপ পবিবাক্ষের সংখা! ২৯২ ) কৃষক শ্রেণীর বিভাগ ২ 

মালিক চাষী, ভাগচাধী, কৃষিমজর (ভুমিশুন্ত, খাজনা-ভোগী-জমিদার 

ইতাদি ; অকৃধিবৃত্তি-হতাঁজনী, বণিক.) স্ুত্রধর, কৃস্তকার, চর্দকার দ্বর্ণকার, 
লোবকাব, শিক্ষক, ডাক্তার, গোমন্তা উতণাদি ও অন্ঠাভা ঝুঁটীব-শিল্পী | 

একট সব শ্রেণী লইয়া গ্রামগুলি গঠিজ | শহরে কল-কারখাঁন।?, আফ্িস 

আদালত জমিদারী কাচাবি, বেল, বিজ্ঞজি-কল, পো অফিস, বাঝসা- 

বাগিজঞা-কেজ্, ঠাসপাতাজ, স্কুলগ কলেজ উতভশাদ থাকায় ধনী, শ্রমিক, 

উকিল. মোক্তার, নাষেব গোমব্দণ, বনিক ডাক্তার, ধাত্রী, শিক্ষক, অধ্যাপক, 

হহাজল, দি, দালাল, পটযা-ফটোগ্রাম্চার, রাজডিপুঁশি, কনট্ারীক, দাস-দালী, 

বড় চাকরিয়। উতণাদি বুতির লোক আছে । আর্গক্ষ। কশিক্ষাত ফা সমাজ 

বিরুদ্ধ ক্রিয়া'রত শ্রেনীর লোকও গেখা যায় । য'দও ভাভাজেয সংগণ? নগণব, 

ও একা? (২) এসিয়ার পনরুখান ও মুক্তি, স্ানব সভাতার কামোনতি- 

কলে এক সময়ে তায ভিজ স্তমতত অবদান? প্ুলবায় সেই ব্রত ওল কষা; 

(৩) মান্তষের জন্মে একটি নুতন মহতক, উজ্ভলতবর জীবন, ধায়. ভাব 

পূর্ণরুপ গ্রতিচঠিত থাকবে আভজর্জাতিক একের উপব- গতেণক চেশন 

অক্ষগ্র ঝাখবে ভাব ব্দকীয় জ্ঞাতীয় ভীবন। সেট সঙ্গেই সকজে স্মিজি'ত 

থাকবে, সকলেয় উপরে লফলের অন্তিম রয়েছে যে অনিবার্ধা একতা 

তার মধ্যে; (৪) ভারত জগৎকে দেবে ভার অধাত্ম-জ্ঞান, আর ভ্রীবনকে 
আধাাস্মিক করে তলবার সাধনা) (4) সর্বশেষে এক উর্ফতয় -চেতলায় 

মান্তযের উত্তরণ । ফলে প্রকৃতির বিবর্তনে একটা নৃতন পর্ধায়-- তখনই 

আরভ হয়ে জাগতিক যাবতীঘ যে সব সমন্ার সমাধান, মানবে যা? 

বরাবঝ বিুঢ আব ক্ষুদ্ধ কঝেছে যেদন থেকে মানব .সাক্তিগত 
পঝষেোৎকখের সর্ধাাজন্ুন্দর সমাক্তের চিস্থা? কঝেছে, আপ্পু দেখেছে ।। 
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তবুও উল্লেখধোগ্য । চোর, ডাকাত, গ্রাৰঞ্চক ইত্যাদি । নারীদের শরমকা্য, 
দাসীবুত্ভি, পতিতাবৃতি । ইহ1 ছাড়া বিবাহের দালালী বা ঘটকবৃত্তি ও 
সর্ধবশেষে অক্ষম ও শ্রমকাতরদের ভিক্ষাবৃত্তি, অন্য দেশে সরকারী ভিক্ষা 
জেওয়ার ব্যবস্থা আছে-_কিস্ত এদেশে তাহ] নাই । তবে ধর্দশান্ত ইহার 
কিছু ব্যবস্থা রাখে । সন্পযালীদের ভিক্ষাবৃত্তি শাগ্বসম্মত । আরও অনেক 
শ্রেণীর লোক সমান্জে আছে যেমন মামলাবাছা, দাজাৰাজ ও লাঠিয়াল 
ইতাদি। যাহারা পরগাছান্ধ মত পরের শিরে কাঠাল ভাঙ্গে । 

বসত বাটী--ধনী বড়লোকদের বসতবাটা, ইমারৎ, সৌধ, ইট- 

কোঠ1, দালানবাড়ী শহরে বেশী দেখ' যায়, কিন্ত গ্রামে তাহার বিপরীত । 

সাধারণত: পল্লীগ্রামের লোকেরা মাটির দেওয়ালের খড়ের ঢাল্-ছাউনি 

দেওয়া চালা-আটচাল1-পরচালা, টিনের-টালির ছাউনি দেওয়।, ছিটেবেড়ার 

দেওয়ালের ছাউনি দেওয়া, প্রাচীবুহীন আগড় দেওয়া ঘরে, কুঁড়েখরে ও 

ভরুকতলে বাস করে । বড়লোকদের ৩৪ মহল বাড়ী থাকে, অনর ও 

বতির্বধাটি, বাগনবাড়ী গোলাবাড়ী ইত্যাদি । মধ্যবিত্তদের ২৩টি ঘপ্ও 

থাকে । কিন্ত দরিত্রদের ভাগো জোটে বা €জোটে না একটি খুঁড়ে হন্স 

দেশ এখন ধনী-বিরল ও দরিদ্র বহুল /; ইংরাজ, শহর ৰনাম ভূমিহীন- 

শ্রেণী শুষ্টি ও গ্রামকে লোকশুন্য করার জন্য এবং শিক্ষার আওতাঙ্গ 

বিলাত্তি-চাতুরি শিক্ষার জন্য দায়ী । আর সন্গ্যাসী-বৈষ্বদের আখর। 
গাছতল' বা চালাঘর । 

পোষাক -_ পুরুষদের : ধুতি, চাদর, চটি, শার্ট, কোট, প্যাণ্ট 

(বন্দুকের দোনল1), হাফ. প্যাণ্ট (রিভলভার জোনলা মডেল), আগার 

ওয়ার, মোজ', জুতা, জহরকোট, ছাতা, বুট, পাগড়ি, গান্ধী টুপি, শাটিনের 

নামা, লুঙ্গি, ফেব্গ, পয়জাম।, ল্যাঙটঃ কৌপীন, ওয়েস্টকোট, হাফশার্ট, 

রুমাল, হাফকোট, গেঞ্জি, ফতুয়া, নেক্টাই ব্যাগ ও বেড়াবার হক, লাঠি 

ইত্যাদি। 

শীতের পোযাক--চাঙর, শাল, ব্যাপার, আলোদান, গমক্ষোট, 

'অলেষ্টার, সোয়েটার ইত্যাদি ৷ 



(১9 

নাক্ীঙগের-- শাড়ী, সায়, সেমিজ, ভুভা, শ্লিপার (চটি), বডি, ব্লাউস, 
রুমাল, সালোয়ার (পয়জাম।), পাঞ্জাবী, দো-্পাট্টা, ঈজার, ফ্রক, হিল-তোলা 

জুত1, ঘাঘরণ, ক্মভীন শাড়ী, ওড়না, গাউন, টাইটব্রে্, (কাচুলি), আপগ্তার 
ওয়ার (অন্তর্বাস), টুপি, ভানিটিবগাগ, লিপিক | কেরাণী তথা গরীবদের 

মেয়েদের গরম পোবাক ইতাাদি-_ক্কাফ; চাদর, সোয়েটার ইত্যাদি । 

পুজার পোযাক-_- মটকা, তসর, গর, ফেটের ধুতি, শাড়ি চাদর, নামাবজী 

ইত্যাদি । 

চিতত-বিশ্রাম--বঠকখান।, বাগানবাড়ী, গ্রন্থাগার, পাঠাগার, চ1- 

কফির দোকান, ক্লাব, বেস, সিনেমা, ঘাজ্া, শোন্াযাআা, অ্রতচাৰী, 

স্কাউটস্-স্পোর্টল৬ ট্রেণিং-কোর, খেলার মাচ. ও মাঠ, সঙ, লাচ, 

খেমটা, খেউড়, বাঈনাচ, কবি-গান, ফেয়ার-ওফেল পার্টি, মিটিং 

সভা, সার্কাস, টকি, থিয়েটার, জলসা, সোসাল, আখড়া, ম)াজিক, বহুরূপীর 

মায়া, কথকতা, পাচালী, রামায়ণ, চত্ভীপাঠ, মনসামজল, ধর্মসভা, মেলা, 

নভেল পাঠ, রিহাসেল-আখড়, সংবাদ-পত্র পাঠ, কীর্ডন, পৃজ1-উতৎসব, 

সংকীর্ভন, টিপার্ট, ডিনার পার্টি, ভোজ, ভোজকাজ, পরচচ্চা, রাজনীতির 

পার্টি অফিস, পুজা1-পার্্বনে :বেডিও ও মাইকের কলরুব, বারুদের় কারখানা 

ইতবাদি। 

বড়লোকদেক় চিত্ত-বিশ্রাম--বলাসভ্রমণ, লোসাইটি-গাল+-সৌবিত 

ক্াষ ইত্যাদি । 

অলক্কার--শ্র্ণ রৌপত অস্কার নাল্পী সমাজে বুল প্রচলন হথা--- 

সাগা, হার, চুড়ি নোলক, টিপ, টিকলি, বাল] টায়রা, কানবালা, আছুটি, 

ফুল, সি”খি, গোট, বিছা! প্রজাপতি, নূপুর, তারাফুল, চিরুনি, ঝুমকো 

কাটা, ফেয়ুর। কাকন, চুড়, ব্রেসলেট, কুগুল, ঢটোড়ি, নথ, টানানথ, 

নেকলেস, আজট, পা1চট, মল, বাজনা-মল, তোড়া, খোপা পাশা, কাণপাশা, 

পইজল ইতখাদি | 

শয্য1-- মশার, খাট, পালছ,। চৌপয1, মাছুর, লেপ তাক, 

কাথা, চাদর, কম্বল, সতরঞ্চ, চট, চাটাই, তালাই, লীতলপাটি, বিলান্তি 
বাগ ইত্যাজি | 



(১১) 

আসন--মোড়া, চৌকি, চেয়ার, ইজি-চেঘার, টুল, যেত তক্তা, 
কম্বল, আসন, কুশাসন ইত্যাদি । 

খাত্ত-_-মংন্ড, মাংস, ভাল, রু'ট, শাক, ভাত, সিদ্দধ আলু, তরকারী, 
ঝোল, ঝাল, ভাজা, পোড়া, টক, খই, চিড়া, মুড়ি, মুড়কি, নাড়ু, স্থজি, 
লুচি, পোলাও, খিচুড়ি, হৃবিষ্যান্ন, পাস্ত। (াণ্ডী পোলাও), ভিষ, ফলমূল, 
'চার। মিষ্টি অনেক রকমের) মোটামুটি যখা__রসগোষ্া, স্লাজভোগ, মণ্তা, 
পানতুয়1, বদি, মিহিদানা, সন্দেশ, কাচাগোল্লা, ক্ষীর ও দই-লন্দেশ, 
জিলাপী, কচুরি, সিঙ্গার, গজা, নিমকি, পরোট।, চাটনি, পাপড় ভাজা, 

হুধ, দই, ঘোল, মাখন, ঘি, গুড়, চিনি ভূর, ফুলুরি, বোম! ইত্যাদি । 

বিলাতি খাছ্য-_-চা, কেক, কোকে 1, কফি, চপ (আ মধ ও নিরামিষ), 
কাটলেট, ন্ডিমসিদ্ধ, মাষলেট, পাউরুটি, বাটার । বড়লোকদের-__কেলনারে 

বিদেশী খাছ্য ও মছ্য ইত্যাদি । | 
সাওতালদের-_-কাচ1 মাংস, ঝলসানো মাংস, পচই মদ, পাল্কা বালি 

ভাত ইত্যাদি । 

মেশা--খইনি, নন্ডি, তামাক, বিড়ি, চা, সিগারেট, পান, দৌক্তা, 
কিমাম, চুরুট, সৃরতি, জরদা, দেশী বিলাতি মদ (সরাব, দারু), গাঁজা, চর়স, 

ভাং, আফিং, গুলি, তাড়ি, পচুই মদ, পোর্ট, যুতলক্রীবনী ইত্যাদি । 

শেল _-(বিলাভ হরে) ফুটবল, হকি, নিকেট, পোলো, ওয়াটার 

পোলো, ভলি, বাটমিণ্টন, ফ্যাক্সম, পিং-পং, ল্রডো। ইতনা দি । 

দেশী--তাস, পাশ, দাঝা) কড়ি খোলা, গোলক ধাধা, ধাপসা, 

হাড়-ডুড়, ডাগ্া-গরলি, তীরস্ধন্গ, কৃষ্তী লড়া, লাঠিখেজলা, ব্যামাম চর্চা, 
উত্নাদি। 

খেলনা--পুতৃল. € মাটি, কাচ, কাঠ ও প্রাষ্টিক লিশ্দিত ), ঝুমঝু মি, 
চুষেকাঠি, দাশি (তালপাতার, বাশের, কাঠের, পিগুলের), দোলন ইত্যাগি | 

উৎপধ--শারদীয়। উৎসব (পটেশ্বরী), দীপালি, কালী, সবস্বতী, 

দোপ, চডঙক, শান্তি-স্বস্তহন, মনলা, ধন্দমগাজন, দশকণ্ম, বৌদ্ধ-পর্ধ, শিখ 

ও উজ পর্ব, খুটান পর্ব, মৃূশলমান পর্ব _ইদ্, মহরম, শান্ত-বৈষবদের-- 
নিতাপুজা, চব্বিশপ্রহর, অইগ্রহর, নাম সংকীর্তন, নগর কীর্তন ইতণাদি। 

(পঞ্ধিকায় বিশেষ বিবরণ পাওয়া যাইবে) 



€ ১২) 

খণ--দেশের লোক কৃষি- প্রধান । সুদের হার শতক! (গ্রামে) ১৮৮০ 

হইতে ৩৭1০ ট।াক1 (বসবে) । মহাজনী এখন লাইসেন্স আমলে আলায় 

গোপনে বন্ধকী কারবার চলে । কৃষকেরা ইংরাঙ্গ যুগে খণভারে প্রগীড়িত 

ছিল। এখন তাহার কিহট। হাস পাইয়াছে। তরে জমিদারী উচ্ছেদ 

আইন প্রবর্তন শুরু হইয়াছে । ইহা শেষ হইলে আরও হাস পাইবে 

আশ! করা যায়। 

€লা!কশিক্ষ।__ধন্ম বিষয়ে শিক্ষা সাহিত্যের মাধামে ও কথকতা 
মাধ্যমে দেওয়া হয়| 

নারী-জাগরণ-শ্বী-শিক্ষার প্রসার ' হইয়াছে । তবে মেয়েদের 

বিবাহব্যাপার যৌতুক-কণ্টফে কণ্টকিত। তাহাদের বায়াম গুহকণ্ম । 

মহিলা শিক্ষঘনিক্রী, পরিদশিক, ধাস্ত্রী, নাস ইত্যাদি দেখা যায় । সমাজ 

উন্নম্মন পরিকল্পনায় মহিলা কনম্মচারী, রেলে, পুলিসে ৫সন্তবাচিনীতে, 

সিনেমা, থিয়েটাব-বাজ্সায় নারীর! যোগদান কনবিতেছে । মহিল1 শাসক 

(ম্যাজিছ্রেট) ও মহিল। লিপিকার সংক্ষেপ লিপি (ষ্টেনো-করনিক) শীস্রই 

আশ] করা যায় । মহিল। সাঠিতাকদের মধ্যে বর্ধমানের মহিলা বিদৃষী 
শ্রীশৈলবাল। ঘোবজায়! (উপন্যাস লেখিক1) উল্লেখযোগ্য । 

পরমা--লহরে পরদা-ওড়] সুরু হইয়াছে; সারা হয় নাই 

আত্মরক্ষা আত্মরক্ষায় ছেরা, ছুরি, লাঠি, বন্দুক, পিস্তল, হাত- 

বোমা, এ্যাসিড, বর্শা, দা, বগীঃ খাঁড়া, তরোয়াল, সড়কী ইতাদি অস্্রের 

বাবহার হয় । £ 

বাসন-_কীাস়া, পিতল, কাচ, ঞলুমিনিয়ম, এন্সামেল, মাটির পাত্র 

ব্যন্হার হয় । 

বাছ্য-যম্্র-- এসবাজ, সেতার, বেহালা, বাশীঃ মাদল, মুদ্গ, ঢাক, 

ঢোল, নাগর!, শাণাই, কাশী, হারমোনিয়ম, কট, ক্লারিগনেট, ব্যাগপাইপঃ 

ব্যাণ্ড বাজন।, নহবৎ-বাজন। ইত্যাদি । 

শিক্ষার অপচয়__ দেশে কাল্পনিক শিক্ষা! দেওয়া! হয় ও হাতে কলমে 

করার হত কিছুষ্ট শিক্ষা! দেওয়ায় ব্যবস্থা! নাই, কান্জেই অপচয় হয়। লোক- 

শিক্ষা বিষয়ে রাশিয়ান আদর্শ বিচাল যোগা । 
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(১*-১১) পেশা ও জাতি-_ এই জেলা নিয়লিখিত জাতির জোক দেখা 

যায় £-_ত্রাঙ্থাণ ১১৭,৪২১, সদ্গোপ ৯৯,৪৬৮, মাহিষ্য ১৯,৮০৫, তাতি 
১৬৭৬৯, তিলি ১৩,৬১৯, রজপুত ১১,৩১৯, গায়াল। ৬৮,৩১৯, কায়স্থ 
৩০, ৩০ ৩, ১বঙ্ৰ ১৯,১০৪, কামার ১৬,২ ৩৬, লাপিত ১৪৪৫৪ । 

তপশীলভুক্ত জাতি-__বাগ্দী ১৮৫,১৭২, বাউনী ১২,৮৬৪, তেলী 
৩২১,৭০২, নমঃশুত্র ১৪. ৮৩৯১, ভূইয়া ৯৯০৮১ মুচি ৬৩১৮৮৫১ ডোম 

৩৪,৯১০, হাড়ি ২০,১৩২, স্থাড়ি ১২,০০৫, জালিয়া কৈবর্ত ৮১৯৬৮ | 

আদম জাতি_-ভূমিজ ২৫৩৮, সাঁওতাল ১১১,৫২২ কোন 

১৪৪৫৭ । ১৯৩১ খু: সনের ভিসাৰে দেখা যায় তপশীলী ও আদিম জাতি 

ছিল ৬,২৬,৯৫০ | -- সেটেলমেন্ট জিপোর্ট 2 ১৯৪৬. 
বর্ধমান (১৯৪ *খৃঃ )-- প্রত্তি মালিক চাষী পরিবারে ত্মির পরিমাণ 

৫৬৩ একর (১৭ ৰিঘ৷ প্রায়, ১২৮ শতাংশ লোকের ১* -একর ও তৃর্ধ 
জমি আছে। 

১৯৫১ সালের বর্ধমান জেলার লোকের উপজীবিক1 সংখ্য। চিত্ত 

পরিবার পুরণ নানী মোট জন শংখ্যার 

ৃ শতাংশ 
স্বয়ং মালিক ৩, ৫৮,৬৪৬ ৩,৩০৪ ৬ ৬১৮৮১৪ ৭৬ ৩১১ 

চাষী 

ভূমিহীন বর্গাদার ১,৫*১৯২১ ১৭২,৪৬৪ ৩,২৩,৩৬৫ ১৫" 

ভূমিহীন শ্রমিক ১,৭৯,৯৭৭ ১,৬৩১৪২৪ ৩,৪৩,৪*১ ১৬" 

খাজনাভোগী ৭9৯৮৫ ৯,০৭৪ ১৭,০৫৯ ৮ 

অকৃষি বা কুটীর ২,২৬১৬৭৮ ১৬০,৯৩৪ ৩১৯৭৯৬১২ ১৮ 

শিল্প ইতণাদি 

ব্যবলামী শ্রেণী ৭৫,৩৮৬ ৫8,২২২ ১২৯,৬৭৮ " 

পারবহন ৩০,৩৭৯ ২৩,৪৭৩ ৫ ৩,৮৫২ ৩" 

কাধ্যে নিযুক্ত 

অন্ঠাগ্ঠ কণ্ম ১৩১,৩৮৯ ১১৬১৮ ৭১ ২,৪৮২ ২৬ ১০১৬ 

চাকুরী ইত্যাদি 
মোট লোক ১১৬০,৭৬১ ১০১৩০,৯০৬ ২১,৯১১৬৬৭ 

সংখ্যা 
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পরিবার, পুরুষ নারী মোট 

গ্রামাকল ৯১৭৮১৪৫৮ ৮১৮৯১২৭৬ ১৮১৬৭১৭২৬৩৬ 

” শিল্পাঞ্চল ১১৮২১৬৩১১ ১১৪ ১৬৩৬ ৩, ২ ৩১৯৪ ১ 

(১২) দেখ সিন্দুরে খৃষ্টান মিশনারী --পাদরী কীণ্ডি। 
1২511510800 2157 0106 ৮৮15০ 05:53 0০ 5997 ০095০ 

5106 015০ ০1127010165 025 105 220 521৮2007077 91,০81] 

৮০০ 05917151557 0002 1155 51806১ 0251655505৩ 5906 1705 056 

01,501 200 05 01615050106 7০ 01০. 

15855 459 ১ 5০০51 09120506105 7-7. 1২০৮556৪৮, 

| “গালাপ ফুল ফুটে আছে মধুপ হোথা যাস. নে 

ফুলের মধু খেতে গিঘে কাটার ঘা খাসনে ॥” -_ রবী 

“ভারত না--ইংরাজের তোফা। তয়ফা-খান1৮- ১৯১৩ খুঃ 
- চারার একটু (ইত্ডিয়া লেজিসলেশন) বিলাতে পাস হইয়া ভারতে মালেক 
জাহাজে চালান আসে। পান্রীরাও ওই জাহান্জে এ দেশে নামে ও 
আমদাশী হয়। আইন হইল এই মশ্মে :-_ 

155 ৭0650190125 9£ 20175155108 ০? হয155101720155 988 

1901) 6056645 05610 21771551012 পার্রী আইন। 
(3০৮৪2150912 591500- 1070161 11606512 5০ %/25  2110/59.. 

91 এ টি নু বু ন 8 7705151022 5/25 2780609৮075 5257 
হা ৮81 106৮ 2) 

11009116505 96 017 ঢ87:০19 

7১০51209007 0 21১০1005570 06 13151১০1১ ০£ 
৪1005. 2170 0১:65 4৯101-06200183 7810 £:010 10019 

সখ [০৮617 0155. 

ভারতে যে সব ইউরোপীয় থাকিবে তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির 
এজন্ত ভারতীয় রাজন্বের কিয়দংশ হইতে এ ধশ্ম-বিক্রেতা পাত্রীদের বেতন 
দেওয়া-হইবার বারস্ক! হইল । 
1৭15 50002501015 21 86200 06ত5. 10,000/, 211 ০৮৪: 12012. 

৬. ৯০210125019 5 150915 ০6 হনুন, 
শিস ০82 এ স্প এ: ৯ ৬ সস 

মনে মনে রাখ-_সপ্তদ্বীপ মাঝে ধন্য ধন্য জন্ত্বীপ । 
তাহাতে ভার তবধ ধন্মের প্রদীপ ॥ 
তাহে ধন্ত ধন্ত গৌড় যাছে ধশ্মের বিধান । 
সাথ করি যে দেশে গার ছধিষ্ঠান ॥ 

স্*বর্ধমানের কব: যার গুণাকর 

পপি ্পিশ শিশ িশাাটাট তক 



(১৫ ) 

চীনে চা ব্যবসায় চালানর আইন হয় সেই সঙ্গে । আর শিক্ষার 
খাতে ১* হাজার টকা মঞ্জুর হয় সারা ভারতের জন্তা । 

কেহ কেহ সাহেবদিগকে ৬৮116 5০905 (৪) বা ৬৮11৩ 

01511717506) বলেন 

এই ধশ্মরাজ সাহেবদেব শব বঙ্গ সাহিত্যে যে কয়েকটি পাওয়া খায় 

তাহা নিমে দিয়] “পাত্রী” নারায়ণের কথা” শুনাইব :-- 

(১) ধন্ম হল] হবনবূগী, মাথায় তার কাল টু্গী 
হাতে ধরে ত্রিকচ কামান ।৯ 

(২) অপূর্ব শুনহ সবে, স্বর্গের যতেক দেবে, বিলাতে হইল সাহেবরূপী । 

ছাড়িল! আহ্ছিক পুঙ্জা, পরিধানে কুত্তি মুজা, হাতে বেত শিবে দিল! টুপী ॥ 
বাঙলার অন্ডিলাষে, আইলা সদাগর বেশে, কলকাতা পুরাঁপা কুঠী আদি। 

গতামল ন্ুভোদরী, শুভাসন বাহাত্রী, আংরেজ আমল তদবধি | 

__ গ্রাম্য কবি £ ১৮শতক শেষ ভাগ, ৬২-৬৩ পৃঃ বাঃ লাঃ ই, সুকুযার সেন 

“ইউরোপীয়দের আচার ও ধণ্মমত সন্বঙ্ছে ভারতচন্ছর যে অল্প কথা 

বলিয়াছেন, তাহা মনোজ্ঞ £-- 

যৰনেরে কত ভ্ঞাল ফিরিলীর মত। 

কর্ণবেধ নাহি করে, না দেয় সুলভ ॥ 

শৌচ আচমন নাহি, যাহা পায় খার। 

কেবল ঈশ্বর আছে বলে, এই দায় ॥" 

-_প্রাচীন ধ্ধমানের কবি, ভারতচন্দ্র মৃতুণ ১৭৬০ খুঃ) 

ৰ!ঃ সাঃ ইঃ পৃঃ ৮৪২, সেন 

পার্রী-কথ। আরম্ত--১৯৫১ খু আদম হুযারীর হিসাৰে দেখ! 

যায় পশ্চিম বঙ্গে ১,৭৫১*২১ জন খৃষ্টান আছে ০৭০ শতাংশ পঃ বজ জন- 

খযার)। জেল বর্ধমানে আছে ৬,১৩৫ জন (জেলা লোক সংখ্যার 

০২৮ শভাংশ) । 

(5) 1715 19915 1717251352555 06 551০৮৩৭ ৪০০৫৩ ০£ 
2,956 £291১০০6০ ৫৮12 607,. 9985 2501৩ 018,555 ৬1:69115% 
5106 85918501১11 06020135 015 ৬৮1৮6 05০৭9” 123 
৭০৮০1০১1১6০ 2. 82107 691 0150৮770582) সত [০05০ তি) 

(৮5) ৬1৫০ 1০, 1227 (1515) 



€ ১৬) 

আদিপর্ব--পর্ত,গীজয়! ১৫*২ খুঃ আবে কালিকট হন্দনে একটু 

বাণিজ্য করিবার স্থঘোগ পাক) ক্রমে ভয় দেখাইয়া! গোয়া দখল করে 1 

বাণিজ্য কুঠী নিপ্ঘাপ করে । তাহাদের কুঠীর প্ছিনে থাকে ছুর্গ- আল 
সামনে থাকে ধর্দধবজাধারী এই পাদ্র' (বিষকুম্তং পয়োমুখং) । ইতাকাই 

ভারতীয়দের বন্দী করিয়া ত্রীতদাস করিত ও পৰে খৃষ্টান করিত । 

71৩ 7020055556 5767৩ 01550150600 01115 05102150251) 10 

৮০ 31591. 7917005৩536 84৮62011615 2512৮601761 

০81501৮55 2170 291৮৩16ণ 0৩2৮ 0০ 01501501210107-,, 

৬০. 1. 3.1.) 12. 270 1, হত ৩৩ 

ইহার? ১৫৩৭ খৃঃ অব বাংলায় প্রথম আসে ও বাণিজ্য কারবাক্ধ 

যোগ পায় । ক্রমে ক্রমে ফবাসীরা আমে ১৬০৪ খুঃ আঅব্দে, ইংরাজ 

১৬১২ থুঃ আবে, ও ওজন্দাজ ১৬৭* খৃং অব্েে। ১৬৭৫ খুঃ অন্দে ওলন্পা জবা 

চচুড়ায় কুঠী নিশ্মাণ করে । 
১৬৯০ গু: ইংঝাজ জব চার্ক কলিকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতাচ্চটি 

__ এই তিনটি গ্রাম বন্দোবস্ত জইয়। হাল-কলিকা তাজ বুনিয়াদ ”ততন করে। 

১৭১৭ খ্ুঃ অন্দে জাশ্মানির অস টে কোম্পানী বাঁণিজ্জা করিতে "আসে । 

কিন্তু ১৭৪৮ খুঃ অন্দে ইংরাজগণের প্ররোচনার নবাব আলীবদা খ' 

তাগাদিগকে ভাড়াইয়! দেস্ধ | 

১৭৫৮ থুঃ অবে স্থইডেন মিশনারী এল. জেড. কিরাণডার সাহেব 

দেশীয় খৃষ্টানদের জন্য ইংরাজী ন্বুল স্থাপনা করে । শ্রীরামপুর শহর 

দিনেমারদের হাতে ছিল ১৭১৭ থু: হইতে ১৮৪৫ খুঃ অবধি | 

১৭৭৮ খুঃ অন্দে হুর্গলীতে প্রথন বাংল ছাপার মত হরফ হয়। 

১৭৮২ খু: অন্দে শ্রীরামপুর মিশন ও কেরি) ১৭৮৪ থুঃ অআব্দে 

এপিয়াটিক সোসাইটি স্থাপনা ও উইলয়ম ছন্দ) ১৭৮৫ খুঃ বন্ধে 

বাংল! গত্যে আইন পুস্তক প্রণয়ন ; ১৮০ খুং কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম্ 
কলেজ ও শ্রীরামপুরে মিশন ও প্রেস ভয়, কেনীী (১৭৬১-১৮০৪ খু$) 

সাহেবেন্প চচষ্টায়।) ১৮১১ খুঃ কলিকাতা বাইবেল €সাসাইটি হয়। 

১৯১৩ থুঃ খন্দে ভাবত সরকারের থুষ্টধ্মম গরচাল্স বিভাগ ; ১৮১৮ থু 

দিনেমার বাকা, শ্রীরামপুর-মিশন-গোষ্ঠীর চেষ্টায় বাংল গ্য্ে প্রথম সংবাদ 

পক্জ “লমাচার দর্পণ* প্রকাশ । ১৮২১ খু রাজা রামমোহন ঝায়ের চেষ্টা 

ক্লাক্দণ-০লব্ধি* (ইংরাজী-বাংলা দো-ভাবার) সংবাদ প্র প্রকাশ । 



(8 ১৭ ) 

৮... উীবামপুর মিশন--ইংবাঁজ বাজ্যের বাহিরে দিনেমার ক্লাজ্যে. অবস্থিভ 

থাকান ইংরাজ এই ছাপাখান। বন্ধ করিতে পারে নাই। কেরি বাংলা 

ব্যাককণ ও অভিধান সংকলন করেন । ইহার মহৎ উদ্দেশ ছিল থৃ-ধন্দ 

প্রচার-__শিক্ষার বিস্তার মনে । 
মিঃ কে সাহেব- মেটকাফ জীবনীতে (১৮৫৬ খুঃ) ইংরা জলের 

ভারতীয়ঙগের শিক্ষার ব্যাপারে কিরূপ মত পোষণ করিতেন দেখা যাক :-_ 

2105 41554 ০£ 005 £55 01261589270 15009715456 

চ০০81556 2 21920917910 0156250. -.-0০770177 02117 500110058 

015 12762651506 (0০৮50175617 0 55101) 811 59105 9£ 1১1০০ 

০1501 41019081 497-0769105 2170 10151) 077202165, 11 %512101 

৮1510910050 0116 12107 025 25555 2001115581015 515 

12721581775 02517 06517) 15615 714. 01101981500 5210৭ 

১:০০ ৬/101 15010850695 9557991105 125 0055 2558 

(১ 15261]9 0176 1)91163 ০117012১171 05 001969570650 ৪5েতে 

০0280108115 5170 05115156555) 210 ৩৬৪৮ ২0061019009 

41952 06 1187096 (1016956 জাহা০7 5 05 0291915 

০015৩ 06 007 0৮06 05 10515517010 5651063567৩ 

%517512)81) 0177 00১০9560220 163617 50. 

-৮- ৬৮, 1, ৩15 5,262 

অন্য হ-৬/০ 17৪৬০ 1950 4৯170601025 তি0ে 05011911712 

18৮17555110 06 556%1115110620 08 5015901০25৭ 

€:911655-5 27070 5910 2700 00 1096 015 6০017619690 0172 59276 

৪০০ ০৫ 69115 10৮ 15850 00 ক 

- 19, 21 4709950901797 16525 

ইংরান্জের। ঘে ভাঝতে শিক্ষা প্রচারকে ভীতির চক্ষে দেখিতেনল, সেই 

গোপন তথা মাননীয় বমেশচন্ছ দত্ত বত আগে বেফাস কবিঘাছিঙেল 

ভাহার 17415 ৮7451 0৬ ৬1০০112175৩" নামক পুস্তকে । কিন্তু 

তবু ধশ্ম প্রচারের জন্য পার্রীর। বঙ্গ স্তাধায় ধশ্ম পুশ্তক (বাইবেল) অন্বাদ 

করাইয়া! প্রচার কাধো বিশেষ সঙ্াগ হইল । কলি কৃতুছল” (১৮৫৩ ছুঃ) 

পুদ্ধকে দেখা যায় পণ্ডিত ও পার্রীর ধর্সযুদ্ধ। তাহা হইতে কৌতুহল 

সিবায়পার্থ একটু বিবরণ উদ্ধ'তি করি ;-- 



(১৬ 0) 

আদিপর্ববস-পর্ত,গীজঝা! ১৫০২ খৃঃ আবে কালিকট বন্দরে একটু 
বাঁণিজা করিবার সুযোগ পায়। ক্রমে ভয় দেখাইয়া গোয়া দখল কবে। 

বাণিজ্য ক্ঠী নিশ্থাপ করে । তাশাদের কুঠীর পিছনে থাকে দুর্গ-_ আবু 

সামনে থাকে ধর্দধবজাধারী এই পাত্র” (বিষকুন্ডং পয়োমুখং) । ইভাযাই 
ভারতীয়দের বন্দী করিয়া ক্রীতদাস করিত ও পরে খৃষ্টান করিত । 

৩ ০:655555৩ ৮৮61৩ 0105 ঠি56 00 011055 005015018710 

৮০ 78617591, 79:0555555 2৮615017615 13 512৮60 07611 

০৪1১0৮63 2120 ০০1৮5105০06 0০ 01011501217 107-+, 

ড/..]. টি. [,., 7০. 70. চি. 9০. 
ইহারা ১৫৩৭ খুঃ অবে বাংলায় প্রথম আসে ও বাণিজ্য করিবাক্স 

তযোগ পায় । ক্রমে ক্রমে ফরাসীরা আমে ১৬০৪ খুঃ আবে, ইংরাজ 

১৬১২ খুঃ বে, ও ওলান্দাজ ১৬৭৯ খুঃ অবে। ১৬৭৫ খুঃ অন্দে ওললন্দাজবা 

চচুড়ায় কুঠী নিশ্দাণ করে । 
১৬৯০ ুঃ ইংঝাজ জব চার্ক কলিকাত1, গোবিন্ধপুর ও স্ুতাচটি 

_- এই তিনটি গ্রাম বন্দোবস্ত লইয়া হাল-কলিকাতাত্ বুনিয়াদ পুন ককে। 

১৭১৭ খুঃ অব্দে জান্মানির অসটেগ্ কোম্পানী বাণিজ্জা করিতে আসে । 

কিন্ত ১৭৪৮ খুঃ অন্দে ইংরাজগণের গ্ররোচনায় নবাব আলীবদী খা 

তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয় । 

১৭৫৮ খৃঃ অবে স্থইডেন মিশনারী এল, জেড. কিরাণডাঁর সানেব 

দেশীয় খৃষ্টানদের জন্য ইংরাজী স্কুল স্থাপনা করে। শ্রীরামপুর শহুর 

দিনেমারদের হাতে ছিল ১৭১৭ থু: হইতে ১৮৪৫ খু আবধি | 

১৭৭৮ খৃঃ অন্দে হর্গলীতে প্রথন বাংল ছাপার মত হরফ হয়। 

১৭৮২ খুঃ অন্দে শ্রীরামপুর মিশন ও কেরি; ১৭৮৪ খুঃ ব্আবের 

এসিয়াটিক সাসাইটি স্থাপনা ও উইলিয়ম জোম্দ; ১৭৮৫ খু খ্অব্ডে 

বাংল] গত্যে আইন পুহ্তক প্রণয়ন ; ১৮৯১০ খুং কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম্ 

কলেজ ও শ্রীরামপুরে মিশন ও প্রেস হয়, কেরী (১৭৬১-১৮০৪ খুঃ) 

লাহেবেক্ চেষ্টায়। ১৮১১ খুঃ কলিকাত। বাইবেল সোসাইটি হয়। 

১৯১৩ থ্ুঃ অন্দে ভারত সরকারের খুষ্টধন্ম গুচাক বিভাগ; ১৮১৮ খ্ুঃ 

দিনেমার বাজ, জ্রীরামপুর-মিশন-গোষ্ঠর চেষ্টায় বাংলা গছ্ছে গ্রথম সংবাদ 

পজ “সমাচার দর্পণ প্রকাশ ॥ ১৮২১ খুং- রাজা রামমোহন ফায়ের চেষ্টা 

'ক্রাঙ্গপ-লেবধি* ইেংরাজী-বাংল1 দো-ভাবায়) সংবাদ পত্র প্রকাশ । 
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,. প্ররামপুর মিশন-ইংবাজ রায্ের বাহিরে দিনেমার কাজে. অবস্থিত 
থাকায় ইংবাজ এই ছাপাখান। বন্ধ করিতে পারে নাই। কেরি বাংল! 

ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলন করেন । ইহার মহৎ উদ্দেশ্ত ছিল খৃষ্ট-ধর্ছদ 

গ্রচাব-- শিক্ষার বিস্তার মহে । 

মিঃকে সাহেব- মেটকাফ জীবলীতে (১৮৫৬ খুঃ) ইংকাজলের 

ভারতীয়দের শিক্ষার ব্যাপারে কিরূপ মত পোবণ করিতেন দেখ! বাক :-- 
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ইংকান্জের। যে ভারতে শিক্ষা গ্রচারকে স্কীতির চক্ষে দেখিতেন, সেউ 

গোপন তথ্য মাননীয় বমেশচন্ছ্র দত্ত বহু আগে বেফাস করিয়াছিলেন 
ভাহার ৭1701. ()771517 0৬ ৬1০০০1121 /55£৩" নামক প্রদ্থকে । কিন্তু 

তবুও ধন্ম প্রচারের জন পাত্রীর। বঙ্গ ভাষায় ধশ্ম পুত্ত$ক (বাইবেল) অনুবাদ 

করাইয়া গ্রচার কাধো বিশেষ সজাগ হইল । কলি কুতুহছল' (১৮৫৩ থুং) 

পুক্ষকে দেখা যায় পণ্ডিত ও পাদ্রীর ধর্দঘুদ্ধ। তাহা হইতে কৌতুহল 
নিবারপার্থ একটু বিবরণ উদ্ধৃতি করি :-- 
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রধ যাত্রাধ পাজ্বরী সাহেব _মহেশের বথ-যাত্রা। €লাকের 
সমারোহ-_মসিশনাকী ভ্ডায়াগণ বোঝা ধোঝ। ধশ্মপুন্তক ঘাড়ে করিয়া 
উপনীত ও তথায় বালক-বৃদ্ধ কি যুবা সকলকে উপদেশ দান £-_ 

“হে ভাযাগণ ! তোমরা যাহাকফে গড়াইয্মাছ তাহাকেই ঈশ্বর বন্িয়। 
প্রণাম করিটেছ । তোমাভিগের জগন্লাট ষডি ঈশ্বর হইবে টবে টাহাটে 
বণ! করিবে কেন? টোমর! গঙ্গান্সান কৰিয়া যে পাপ মুকট হইটে বাঞণ 
কর্িটেছে টাহ! তোমাডিগের ত্রার্টি, কেন না জলে ডুব দিলে কি ককন 
পাপটোয়াবায়? যেদিন মহাৰিচারের সময় আসিবে ০স ডিন টোমব 
কি গঙ্গা-নান করিছ্াছি বলিলে পরিট্রান পাইবা ?* এইবূপে মিশনারী 
ভায়ারা যারে দেখেন তারেই বিলাতি গৌরাজের প্রেম বিতরণ 
করিলে টবাৎ একজন শাহ্বজ্ঞ পণিত ভাঁহাদিগের সেই গোলযোগ শুনিয়া 
তথাম্ম আগমনপূর্বধক জিজ্ঞাসা! করিলেন যে এখানে কিসের সোবরগোল 
হইতেছে । পান্দ্রীগণ কহিলেন-_-পআমঝা টোমানিগের উভঢারা৯- 

উপডেশ ভিটে আসিয়াছি । 

মিশনারী--টোমরা যে গঙ্গার জজলকে পবিট জ্ঞান করিয়া ঠাক-_ 
সেই ভলে আর পুষ্ষরিণীর জলে প্রন্ডেড কি? 

পরগুত- তোমাদিগের জর্ডন নদীর জ্ঞলে ও অন্যান্য জলে হে প্রভেদ 
- আমাদিগের গঙ্গাজলে ও অন্যান্য জলে সেইরূপ গ্রভেদ । 

মিশনারী-__ তোমরা মাটী ও পাঠর দিয়া যাভাঁকে গড়া টীন্কাফে 

ঈশ্বর ভাঁবিলে কি টোমাডের পরিস্রাণ হবে? 
পণ্ডিত হা । যদি কটি এবং মদিষা! ঈশ্বরের মাংস ও শোপিত 

জ্ঞানে ভোজন পান করিলে তোষাদের পরিত্রাণ হয় _. তবে মাটির ঈশ্বর 
গড়াইয়া পূজা ফরিলে অবশ্য আমালিগের পরিভ্রাণ হইবে। 

মিশনারী--টুমি বড় পাপী আঢ, টোমার সহিত বিচার কক্ধিটে 
আমি চাতি না। কিন্ট, টোমাকে বণ্চভাবে উপডেশ কহি- টম সেই 
ডয়ালু প্রভুর উপাসনা কর--যষে প্রভু টোমান্ডিগের পাপেৰ প্রায়শ্চি্ট 
নিমিউ প্রাণ পরিটগাগ করিয়াছেন । 

পণ্ডিভ-_ যদি তোমার প্রভু পর-বঞ্ষক না হুইত--তবে আমি 
তোমা জিগের প্রভূর উপাসনা করিতাম । 

মিশনারী - আমাদিগের প্রন পর-বঞ্চক কিসে ? 
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পণ্ডিত আমর) শুনিয়াছি €তামাদিগের ধণ্ম-পুস্তকে লেখে যে 

যে বাক্তি পাপ করে সে চিরতরে দণ্ডের যোগ্য হয়---কিন্ত যদি কেউ 

সেই দণ্ড স্বীকার করিয়া পাপীদিগের পরিত্রাণ হেতু তোমাদিগের ক্রাইষট 

আলিয়। থাকে তবে তাহাকে চিষ্পদণ্ড স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহ 

না কল্সিয়া ঘখন সে তদ্ যাতনা! সহা অপারক হেতু মরিয়াছিল কিন্ব। 

মরণাস্বর পুনর্ব্বার উঠিয়া পলাইয়াছিল তাহাতে ৰঞ্চক ভিন্ন আর কি 
বল যাইতে পাবে ?” 

[এইনবূপে মিশনার্ীগণ পণ্ডিতের কথায় পয়াভূত্ত হইয়ী। ভগ্র মলে 

আপন আপন বাসে আনিয়া! সকলে কমিটিপূর্বক স্থির কিল যে এদেশীয় 

প্রধান লোকেরা আমাদিগের উপদেশে তভুলিবে না । এতন্লিমিত্ত 
ইংক্লাজী ভাষা অধ্যাপনা ছলে বালকদিগকে প্রথমাবধি উপদেশ দিলে 

কুতকাধ্য হইন্তে পার! যাইৰে এই বিবেচনায় ছেল্গে-ধর। ফাদের মত 

শ্থানে স্থানে ইঞ্কুল স্থাপন করিয়া অধুনা অনেক নবীন পুরুষেরা কলির 

আনন্দ-বদ্দন করিতেছেন ।] -বঃ সাঃ ইঃ সেন, 

লর্ড মেকেলে এক পজ্জে তার জামাতাফে লিখেছিলেন “আমাক 

সংকলিত শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত হুলে হিন্দু যুবকদের যে পথে চালিয়ে 

যাবে, সেখানে তার ম্ষেচ্ছায় সারে খুঈ ধশ্মের আশ্রয় গ্রহণ কযবে। 

পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রচণের অর্থ ই হলে? ব্রিটিশের সহিত সৌহার্দ স্থাপন । 

উংক়াজ ভারত-ঘবে ঢুণকবামাত্র ছচো-বাজি পোড়ার মত সাত লঙ্কা 
পোড়াইয়! গু হিন্দুদের সাহাযো হিন্দুদেরই দেশ কাড়িয়া ১৮১৮ থু মধ্যে 

রাজ্য পাকা কণরয়। নিল । কাজেই তাহার। মিশনারি দিয়া ভারতীয়দের 

ধশ্ম কাড়িয়া গুষ্টান বনাম আেচ্ছ কাজা করিবার ভন্য মন দিজা। সাজা 

রামমোহন, দেশের দশের দলে দলে খুঈ্গান হওয়া বন্ধ করিবার জন্যুঃ 

১৮২৮ খুঃ ব্রাঙ্গসমাজ স্বাপন কবেন। রাধাকান্ত দেব প্রমূখ হিন্দুরাও 

১৮৩০ গং আবে ধশ্ম-সন্ভ স্থাপন! করেন। 

ইংরাজকে ভারতবর্ষ অধিকার করার জন্য রাজ-শঞ্চি হিসাবে 

কোথাও মুসলমানদের সভিত লড়াই করিতে হয় নি। হিন্দুর সহিত 

যুদ্ধ করেই ইংরেজকে ভারতবর্দ দখল করতে হয়েছিল । 

| পৃঃ ৫১২ উদ্বোধন ১৩৫৩ 
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১৮৩৬ খুঃ আবন্দে রামকুধ্। পরমহংস দেবর জন্ম। ইতিমধ্যে 

বিস্তালাগর প্রমুখ মণীষীগণ সমাজ সংস্কার করিতেছিলেন আইনের সাহায্যে । 
কুখ্যাত ডিনেজিও, রিচার্ডসন ও ভাফ সাহেবর] শিক্ষা-ছলে হিন্দ-বিতেষ 

ভাব প্রচার করিতে লাগিল। 

১৮৬৩ খুঁঃ স্বামী বিবেকানন্দের জল্মা। ১৮৭২ খুঃ (১৫ই আগছ) 

শ্ীঅরবিন্দ জন্ম গ্রহণ কবেন। 

*লাআজ্যবাদী, ইংরেজ খৃষ্টান মিশলারীদের ছাতে যাত্রীর ক্ষমত। দিয়ে 

প্রভূত্থ গ্রুতিষ্ঠা করতে সরু করলে । - উদ্বোধন ১৩৫৩, পৃঃ ৫১৩ 

সে ধুগের হাওয়া ছিল দলে দলে ভারতবাসী সমুদ্রে পাড় দিয়। 

ইউরোপ যাইতেছে,--ইংলগ্ডে গিয়া সাহেব হইতেছে, মেম-ধিবি বউ 
ঘযে 'আনিতেছে । সাহেব হইতেছে পোষাক পরিচ্ছদে যতটা, শিক্ষা 

সদ্গুণে ততট। নহে । সাচেৰিয়ানার একট! নেশা] লাগিয়া গেল তাহাদেক 

মধ্যো। ভারতীর কৃষ্টি, সংস্কৃতি, এঁতিহা তাহার। ত্যাগ করিল কিন্তু 

পাশ্চাতোর একাত্বোধ, এক প্রাণ. সাম্যমৈত্রী, সংসার যাত্রার উপকরণ, 

কর্তব্যপরায্ণণত1, অধ্যবলায়, £নতিক বীধ্ব, দেশাত্মবোধ--কি ছুই ঞহণ 

করিতে পারিল না । খুকু, দেবতা ও শ্রাপাণ যে এউ দেশে ছিল--০৮ 

বিশ্বাস পধ্যস্ত তাহার! হারাইল। (ভারত-পুরষ- -শ্রাঅরবিন্দ) (ক) 

(ক) সেকালের বাঙ্গালী নব্যবাবুর একটি রেখা চিত্র £ - 
77175 9505518 05150 (20১2 ৯০192) 

7715515551151) 12805/175 06517551653 9157555০৬০৮ 

0১৩৮1591596 98721712015) 158651% 006 566176127১0, 

81) 4 2580650195117 ]১৪116এ 1) 01105117599) 5200160 ০933 - 

21010773 ০ 1166-710157 ৮৮516 615 09191566515 07 5৮29 

41১91076250 06 056৮6 7610121 500৮1 220 ৮৮615 

1১০915৫ 0০9, 0০911) 17১৮ 015 131615 212 0১6 [০০[১16, 60 

৪0৮1০6 2১ 80910981706. 11758526511 15 ও 555 0175517651 

66127517185 10951002৮11 06 039৮, 7116৭ 1১122 

শীট শি শীট তি তি শর্ত শশী শপথ 

৮৮118170116 2734 1015£1058 16596 41098107৬6৩ ০৮৩৭ 

79৮105- 10176 30103175150 11560 712150652500525 176 
+৮৪৩ ১5৮6015 12061115505 (৬৩2 5126৬051555 ৮০ 
85:৮৬ আঃ ৮৮1111050০0 ৮5 06 585, [5 16115500176 
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( ২১ ) 

শ্ীঅরবিন্দ জন্মিবার পুর্বে আরও কয়টি ঘটনা £-- 
১৮৫৭ খুঃ মিশনারীর। ধশ্মে হস্তক্ষেপ করা সিপাহী-বিজ্রোহ বলাম 

স্বাধীনতা-সংগ্রাম হর, হইল | ১৮৬১ খুঃ যহামানব রবীন্দ্রনাথের জন্ম, 
১৮৬৯ থুঃ মহাত্মা গান্ধীজীর জবা, ১৮৭২ খুঃ 'বঙ্গ-দর্শন+ প্রচার ও ১৮৭৫ 

থুঃ শ্রএ্যানি বেসাণ্ট (রাশিয়ার মহিল1 ) খিওলক্িকণাল সে!সাইটি স্থাপনা 

করেন । বঙ্ষিম-রমেশ-ভৃদে ব-শশধর-কষ্শনন্দ জাগিয়া উঠিলেন ও গীতার 

গপাঞ্জজন্” হাতে ধরিয়া কম্ুকণ্ে নিনাদ কথ্ধিয়। “বজদর্শনে' প্রচার করিলেন 
সনাতনী পস্থা” ও চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইলেন কুলংস্কার। 

শজ। পপ শা শিপ? পপ পাপা? 7 পিপাসা? তি শিস ও ০ পাপা পপ আত ০ লাস পা পি | পি শর রি 

857055০77০6: ০£ 25015 9£ 15 150611656051 ০চাহ 2৭ 

16টি 17 আ20016 01025002125 270 2550 ভিজা 25 ও 

0০1১8107617 651 17529010615. 0176 ০290020৬৮10 0107৩ 01212 

০ 615 1732155515৩ 132057- 7107৩ 06285155 1358100 5/০1512- 
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7175 13617521653 ৮৮৪: 0156 7150 00 55100 01517 50205 

০1212519174 0০7 01710 50080102121 0০ ০9260 101 
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9750 0০ 00091105000 005 737781751% 83217 2261270 
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56০0127 117 10112151775 200 58077550755 2150 152055ন 
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থৃষ্টানদের ধশ্ম প্রচার কাষ্ণে তৎপরতা-- ১৬৯২ খুঃ অবন্দের হিসাবে 

পেগ যায় ভারতে প্রতি এক শত ত্রিশ জন লোকে একজন থুষ্ছান 

হইয়াছে । ইউরোপীয় সামাবাদ মুসলমানদের সাম্যবাদ নহে । কথায় 

ও কাজে অসমান ইউরোপীয়গণ দেশীয় খৃষ্টানদের দাস পধ্যায়েই রাখে । 

মুসলমান বাদসাহু নবাব প্রভৃতির ন্যায় হিন্দুর জাতি মারিয়া তাহাকে 

সমাদয় পূর্বক আপনাদের ভালঘরে বিবাহ দেওয়া! এবং কোন চাকরী, 

কি তাহার অম সংস্থানের কোন একটা উপায় করিয়! দেওয়া, কি তাহাকে 

লইয়] খাওয়া বস৷ ইহার কিছুই করেন না। 

- সামাজিক প্রবন্ধ : ভূদেব মুখোপাথ্ায় 

*ছ্িতীয়তং ইংরাজের ণ্বদেশিক ভাব-জডঙ ওয়েলেসলি 

একবার বলিয়াছিলেন-- “আমি ভাযতবর্ষের নিংহাসমে অধিরূঢ হওয়া 

অপেক্ষা ইংলগ্ডের ফাসি কার্টে উদ্বদ্ধ তওয়। শ্রেয় জ্ঞান করি '* ইংরাজের 

€বদেশিকভাব প্রত্ণক দেশেই এত বুদ্ধি পাইয়াছে যে ইংরাজ যে দেশেই 

যাইতেছে তাহার? বেড়া আগুনে পুড়িয়া বাইতেছে__চতুদ্দিক হইতে 
1 সপ শপ সস পোপ পপ পপ ৪ এ ৯৭ ০ ৯৮ পপ এপ 1 পাপ ও পাপা আজ কন উজ পাপা (সা শ৮শাশীশশপিপপাশদিশী শিশপাশপল। বিট কা পালন ৯৭২৮5 0৮ শি শশা সস পা 

৭70 5০6 129% 059£ তব ৬74১০ 7০টি হালা, ৪০ 

61১০ 17217511512 5606 01১5 59171015000 [16272 17৩৮1001155 

০০ (1. 025 5. আণ [০ 1. 5. 060551565) 98500 ০০ 2% 

0106651 5%106115105 01520 19005755610 91515 2০ 015৮6170760 

25150 0৩, 57158665৮50 07610 150611500051 56001061275) 155 

2০ 20266৮ 10 0155% ৬৮০০০ (50150150506 ড2-510015 0225 

901::002-01)117155195 01616 5583 2 11016 00 07610 25191150075 

০০০1 £77 55৮15 8170 ০০০ ০ 10 071056 9725 005 2115 

€০০-০1১০161. | ৮১ 15-1০ জ200-110-112 

ৰাজালী সাহেবিয়ানার উচ্চ-মঞ্চ হইতে তাহাদের ভূল বুঝিতে 

পারিল, তাই এত তাড়াতাড়ি নামিল যে তাহার এই চড়াই-উতবাইও 

দেখিবার জিনিষ । (আই, সি, এস, অববিন্দই মহামানব - শ্রীঅর বিন্দ) 

+55[15 53171010922 01 75010105212 51951720৩15 

০৮611535275 015 1২511595515 50111 12 5৮20520০5-7 

7, ৯1715 5 2 12019. 
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( ২৩ ) 

ঘেমন ইংরাজের উপনিবেশ দেশের অন্তর্ভাগে প্রচারিত হইতেছে, অমনি 

আদিম অরধিৰাসীর1 ফুরাইয়া, যাইতেছে ।» একজন ইংরাজ পণ্ডিত 

লিখিয়াছেন--“ই উরোপীযদের প্রাণমাত্র পাইলেই অপরাপর ক্ষুদ্রগ্রাণ 

মানুষের! 'একেবাবে গশুকাইতে আরস্ভ করে ।* 

ইংরাজের ধর্মভাব :_- তুমি ইণরাজ নহ, তুমি আমার আচার, 

'আমার বাবহার, আমার ভাষা, আদার প্রিচ্ছদাদির অনুকরণ করিতে 

চাও কর, কিন্তু কখনই তুমি আমার সমান হইতে পারিবে না । আমিই 
ইংরাজ. তুমি ইংরা্জ নহ।* 

ভারতে ইংরাজের রাজকার্ধে ঠবদেশিক ভাব ২-- (১) ভারতবধের 

শাসন ভারতবাসীর উন্নতি সাধনার্থ হইবে । ভোব্য)-_-ইংলগ্ডের শুভে1ৎ- 

পাদনের কোন ব্যাঘাত না করিয়া যতদূর ভারত্বাসীর শুভ হয় তত্র 

তক্ভন্ত চেই। কর। হইবে। ূ 

(২) আইনে চক্ষে সকল প্রজ্জাই সমান । (ভাষু)---তবে শেতকায়দের 

জন্য আইন আদালত ভিন্ন । 

(৩) প্রঙাদিগের ব্যবভায়-শান্্র বজায় থাকিবে । (ভাব্য)--শান্সের 

বয়নের ফাকে ফাকেই ইংরাজী ব্যবহার-সথজের প্রয়োগ । 

(৪) বিচার কার্য আইন অনুসারে হইবে । (ভাব্য)--বিচার কার্য 
জটিল কর! ও কঠিন দণ্ডদানই বিচার মাত্রা । 

(৫) প্রজার স্থানে কর আদান সম্পূর্ণ নিয়ম নিবদ্ধ । (ভাষ্য)--আদান 

প্রণালীতে যথেচ্ছ'চার নাই-_ কিন্ত কর-লিজে!গে যাহাতে স্বজাতীয়দের উপর 

কর ন। পড়ে । 

(৬) শুক্ক বা বাণিক্দ)-কর আদায় শন্ধে ৫বদেশিক ভাব এই ষে 

ইংরাজী শিল্পজাত ভারতে বিক্রীত হয়, তদনুসারে ব্যবন্থা হওয়াতে দেশীয় 

শিলের বিলোপ সাধন ক্রমেই বুদ্ধি পাইতেছে। 

(৭) স্বায়ত-শাসন গরদত হইয়াছে কিন্তু শাসনের ক্ষমতা লমুদায়ই 

ইংনাজ কম্মচারীর হস্তগত । 

(৮) সাধারণ হিতৰর অনুষ্ঠান হয়_ কিন্তু সকলই ইংরাজী ধরণের, 
- কিছুই দেশীয় ধরণের হয় না । 

(৯) ভারতবর্ষের ধশ্মকী্তিতে হস্তাপণ হয় নাই, কিন্তু রক্ষা ভাবে 

সমুদায় ব্ধ্বংসে সমপিতভ হইয়াছে । | 



(২৪ ) 

€১০) সাধারণ শিক্ষার ভার ইংরাজ রাজ স্বহত্ডে গ্রহণ করিয়াছেন 

কিন্তু তাহাকে নিতান্ত হীনাবস্কা রাখিতেছেন। এই টবঙ্গেশিক ভাব 

জনেহেরও লক্ষা করিয়া (১৮৭৫ খুঃ আবে) ্রীজআতানী বেসাস্ক (রাশিয়ান 

মহিলা) বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন তাহার “ডি, ইত্ডিয়” নামক পুত্তকে ) 

ভীজ্যানী বেসাস্ত গুতিষ্ঠিত খিওজফিকাল সোসাইটির উদ্দেশ্টা ছিল £--- 

1 56615 6০006255৮05 ৩%50655 161151925 16০ 

৮1060 01619 017% ০০-০610012 : 

১৮৭৯ খৃং অন্দে ম্যাদাম ব্রাভাৎম্কি ও কর্ণেল অলকটি (বালিয়ানী 

এদেশে আসেন ভারতের জ্ঞান ইউরোপে ও আমেরিকায় প্রচারের অন্য । 
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১৮৯৩ খুঃ অব :__-চিকাগো ধন্ম-মহালভা জগতে খুষ্টান ধশ্মের 

"শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই লতা ; কিন্তু কল হষ্টল বিপরীত 
বেদাস্তের “একেম্বর-বাদ' শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিঘোষত তইল। যদিও 

আমেরিকানরা প্রথমে এই সভায় চিন্দুধন্মের কোন প্রতিত্িধির কোন স্বানই 
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থৃষ্টান-ধশ্ম-পালন অবিবাহিতদের বিধেয়, জার ভারতে রিবাহ না 

করিলে ধন্দ হয় না। 
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চিকাশে বক্তৃতায় স্বামীজী [হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি) বলেন-_+-ভারতে 

ধশ্ম প্রচুর আছে খান্ত নাই । ভারত-কর-ভোগী পাত্রী না পাঠাইয়। 

ভারতবালীকে খাস দিয়া বাচা৪। তীহার বিখ্যাত বক্তৃতা হইতে 
উদ্ধদিত শছন-_-প্দরিদ্রে পৌন্তলিক-___-২১০।৯।১৮৯৩*-খুষ্টিয়ানগণের 

সর্ধধদই সং আলোচনার জন্ত প্রস্তুত থাক! উচিত, এৰং আমার বিশ্বাস 

যে ষ্দি আমি তোষাদের কোন ভ্রষ-প্রমাদ দর্শাইয়া দিই, তোমব1 তাহাতে 

কিছু মনক্ষুগ্র হইবে না। হে খুষ্টিয়ানগণ! তোমরা পৌত্তলিকর্গের 
আত্মাকে উদ্ধার করিবার জন্য তাহাদের নিকট ধশ্ম-গ্রচারক পাঠাইতে 

ব্যস্ত। ণ* বল দেখি অনাহারের হত্ুড হইতে তাহাদের কেহ উদ্ধায়ের 

জন্য কোনরূপ যত কর না কেন ?” 

১৮১৩ খুং চার্টার এ্যান্টে দেখা যায় যে এখানে (ভারতে) পাদ্রী পাঠান 
হয় ইউরোপীয়ান কর্মচারীদের ধশ্ম শিক্ষার জন্য ভারতীয়দের জন্য নহে। 

কিন্ত তাহারাই (পান্রীরাই) ধশ্মরাজ সাক্জিয়া বে-আইনী করিয়া ভারতে 

ধশ্ম-প্রচার আবস্ত করে |. 
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এই স্বামীজীর সম্বন্ধে অনেক সমালোচনার মধ্যে একটি উতৎকৃই 
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175 (৬1৮61912াঃ নু) ৬95 7700 10219165553 1১ [0176 

2789.11655990102 ০0? 15115120076 ৬/৪৪৮ 70115 গিটোঃ 

1 075 [00122 7911195019181021 যেন 9701510021 1080- 

20010 0202225 70250777918 177509166 06 1062 এ65জত 

61012, 5011] 16191556766 0০ 1117 075 1151705 

£ - [9১261 270, 1, টি 

কথিত আছে--6€1775150917/ এমালন '05171715 কালণইল এর 

গীতার ইংরাজী অনুবাদ (116 5০75 (56150151) পড়িয়া বলেন--7175 
0550 ০০০1২ ০ 065 ৬/০11075 7৮91151175 ১০০5০ সংস্কৃত ভাষায় 

অনুবাদ কার্ধে উলিপ্লাম জোদ্দ সাহেব বুল শ্রম স্বীকার করেন। ভিলি 
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( ২৭ ) 

এই এমাল'নই নকল অনুকরণ বিষয়ে আমেরিকাকে সাবধান করেন 

65010 ০9৮6৮ আ 06700509585 585০ 58005 5 

০০130725212 2৮৩৫০ 29009 1010565 ০: 4609510 ০০০ 

001015 ০010625117 ০0) 85:95. স্বামীজী ও ভারতের নব্য 

বাবুগণের সাহেব সাজার ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া দেশকে সাবধান কষেন ও 

বলেন £--“এ দেশে সেই বুড়ো শিব বসে আছেন- মা কালী পাঠ! 

খাচ্ছেন, আর বংশীধারী বাশী বাজাচ্ছেন । ওই বুড়ে! শিব ষাড়ে চড়ে 
ভারতবর্ষ থেকে এক দিকে সুমাতা, বোর্ণিও, দিলিবিস, মায় অষ্ট্রেলিয়া, 

আমেরিকার কিনার পরাস্ত ডমরু বাজিয়ে এককালে বেড়িয়েছিলেন, 

আর একদিকে তিব্বত, চীন, জাপান, সাইবেরিয়া পধ্যস্ত শিব ষাঁড় 

চরিয়েছেন, এখনও চরাচ্ছেন। এ যে মা কালী, উনি চীন জাপান পধ্যস্ত 

পৃজ্জী খাচ্ছেন--ওঁকেই যিশুর মা মেরী করে রুশ্চানরা পুজা করছে। 

এ যে হিমালয় পাহাড় দেখছ, ওরির উত্তরে কৈলাস, সেথা বুড়ো শিবের 

আত । ও টকলাস দশমুণ্ড কুড়ি হাতে রাবণ নড়াতে পাবে নি--ও কি 

এখন পাত্রী ফাত্রীর কশ্ম [| এই বুড়ো-শিব ভমরু বাজাবেন, মা কালী 

পাঠা খাবেন, আর রুষ বাশী বাজাবেন--এ দেশে চিরকাল । যদ 

না! পছন্ধ হয়, সরে পড়না কেন? তোমাদের দু*চার জনের জন্য দেশ- 

শুদ্ধ লোক হাড় জালাতন হবে বুঝবি? চরে খাঞ্গে কেন? এত 

বড দুনিয়াটা পড়ে ত রয়েছে । মুরদ কোথায়! এ বুড়ো শিবের অন্স 

খাবেন আর নেমক হারামি করবেন; যিশ্তুর জয় গান করবেন আ-মরি ! 

_ প্রাচ ও পাশ্চান্তা £ স্থামীজী 

'বন্তমান ভারত” পুস্তকে তিনি কন্বু কে বলেন £--যখন ভারত- 

বাসীকে ইউয়োপী বেশ-ভৃষা মণ্ডিত দেখি তখন মনে হয়, বুঝি ইচারা 

পদ-দলিত বিগ্যাহীন-্রিদ্র ভাবতবাসীর সহিত আপনাদের ম্বজাতীয়ত 

শ্পিকার করিতে লঙ্জিত 1! -*আর পাশ্চাত্যের এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে 

যে কটিতট-মাত্র আস্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচজাতি, উহারা অনাধা 

জাতি ।! উষ্কার আর আমাদের নহে 11! হে সভার এই পরান্বাদ 

পরান্গুকরণে, পরমুখাপেন্সী, এই দাসন্থলজ দুর্ববলত! এই স্বণিত কাঘন্য 

নিটুরতা--এই মার সম্থলে তুমি উচ্চাধিকার গান করিবে? এই 

লঙ্জাকর কাপুরুধত1 সহায়ে তুমি বীর-ভোগ) স্বাধীনতা লাভ করিবে? 



(২৮ ) 

হে ভারত ভূলিও ন1--তোমার নারীজাতির আদর্শ সীত1, সাবিত্রী, 

দময়ন্তী, ভুলি9 না তোমার উপাস্ত উমানাথ সর্ববত্যাগী শঙ্কর ; ভুলিও না 

তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইল্দিয় সুখের- নিজের 
ব্যক্তিগত স্থখের জন্য নতে ; ভুলিও না-_ তুমি জনা হইতেই "মাছের ভন্যু 

খলি প্রদত্ত? ভূলিও ন1-- তোমার লমাজ যে বিরাট মহা মায়ের. ছায়ামাজ্ % 
ভূলিও না_-নীচজাতি, মুর্খ দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মের, তোমার রক্ত, 
তোমায় ভাই। হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল--বআমি 

ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই ; ৰল মুর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারত- 

বাসী, চগ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, তুমিও কটিমাত্র-বন্্াবৃত হইয়া 

সঙ্গর্পে ডাকিয়া! বল, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, 

ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয?, 

আমার যৌবনের উপবন, আমার বাদ্ধকোর বারাণসী ; বল ভাই-ভারক্কের 

মৃত্তিকা আঘার ন্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কলা!ণ, আর বল দিনরাত 

"তে গৌরীনাথ, হে জগদন্যে আমায় মন্তয্যত্ব দাও ; মা আমার দুর্ববত?, 

কাপুরুষত। দূর কর, আমায় মানুষ কর ।” 

এই প্রসঙ্জে ভগিনী নিবেদিতার ভারতীফদের প্রার্থনা মন্ত্র উল্লেখ 
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আচাধ্যাৎ পাদম আদতে, পাদং শিশাঃ স্থমেধয়। | 

পাদম্ প ক্রক্মচারিভ্যঃ, পাদং কালতমেণ ভু ॥” 
-_ [১4১১9 1 84৯05 5 

ক্বামীজী *(ক) এই জন্য সকল দেশের দেশভক্তগণতে লাহধান করেন 
তাহারা খেন বিভিশ্র সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা তেজন্বী জেযাতির 

ছল, ০৪০০ পপ এরর প্র ০ শা তিল তল জপ পালা 4 জি পা ৮৫ পাশ পপ "পা শশা কাদা ক তত শি শ শিপ পাপা স্পা পা স্কযাচ8 , 

(5 ৪০/৩৮/1055 ৫01215325৩7 হে] 5158০715655 1018 
83৩৪ হ211 £ টিতািঝতে (6901৩ 0- [51511009121 হাহএডা 
১758 0৩ টি ও৭ 05 86৮1৮) 09001 100 15ভি 
:০৮1৩,১ড১ 1৬5 06507551150 টি যোল ৪) চা ভিত 2) 01102100 
এ/২১৩1ঠ31য 10১5 কণ্রুহিন ভিজতে 5৩৮7 1952 ৮,5৪৮, 

(ক) বিবেকানন্দের পর যারা এলো তারা দেখলেন তার মুতার তিন 

বং্লর পত্র একো! বিশ্ব । বাংলার এই বিপ্লব তিলক ও গান্ধীর বিরাট 

আঅন্দেপুনর ভৃঁযকা। বাংলার বিপ্লব যে শসগ্তভব হলো, আজ হে ভাগত- 

ধর্থ সংঘবন্ধভাবে জনসাধারণকে নিয়ে একতধোগে কাজ করতে পারছে"... 

তার মুলে রয়েছে, স্বামীজীক মাত্রাজের মেই বাণী। ঘুমন্ত ভারতবধ 
জাগো? |” লামা কোল]।। 



(৮ ৩৫ ) 

ভনয়গণকে খ্ণা না করেন 1” ভিনি আবও বলেন”-গ্রতীক ও গতম! 

উপাসন। সকল ধশ্বেই আছেশণগ্রাতিমা-কবর-মন্দির ইত্ঠাদির ব্যবহারকফেই 

প্রকৃত পুতুল পুজা বলাযায়। তাহ] হইলেও উহ] ফোন পাপকণ্ম নহে 

ব। 'অন্ঠায় নহে । উহা একটি কশ্শমাত্রশ-উপাসকের উহার ফলও 

অবশ্টই পাইয়া থাকেন । --ভহ্গিধোগ 

পান্রীদের ধপ্ম *খ্মান্বোলন তোলায় ইতিহাসে আর একটি মতুন 

জিনিব দেখা গেল, হিন্দুরা নিজেদের ধশ্ম বিষয়ে বিশেষ সচেতন হইল গু 

তাহাদের ধণ্যান্তরে উদাসীন থাফিয়। বাধ লিবাত্র জন্তা চেষ্টা কমিল। 

১৮৭৫ সালে পাঞ্জাবে দয়ানন্দ সরপ্মতখ ক্সার্থা-সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া 

মললমান ও খু্টানকফেও হিন্দূধশ্থে দীক্ষা দিতে জাহিলেন । ১৯৯৬ খুঃ আন্ধে 

'আধ্য-সমাজভল্ লোকের সংখ্খা দশ লক্ষণ উপর । এইট ছুইল সঙ্গাজের 
আভ্ণস্ককীণ সংস্কার । 

১৮৮৭ (১জ1 মো) স্বামী ধিবেকানন্দ শ্লামকুষগ জিশন যনাঙ হিল্দুধর্পাত 

প্রচাঝ-সংঘ পাঠাইলেন- দেশে-বিদেশে । ইউফোপ, 'আক্রিক্ষ। ও 

আমেকিকায় এক্স সংঘ ফাধ্ায ফযিতেছে। একটি শভাগথ সঙ্গযাসীজ 

ক্আদর্শ স্থদ্ধে বলেন_-“অতিত মানায়, উচ্চ আদর্শ জাতিকে ভীন ও তুর্ধহল 

ক্রিয়া ফেলে ।* বৌদ্ধ ও ঠজন সংস্কারকগণের অন্থবর্তী পরল সম্যাসী 

সম্প্রদায় সমূহের উত্থান ৭ পতনের ইতিহাস আলোচন। করিয়। গ্বামীজী 
পনি ০ ৭ ০৮০ পি টপস কাপ তা সা পা দে 

*২5112105,, ৮16চগণু 1 েভিত265 09056 ৪১০1০০৮, 
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০6 28592815555 15 0৬ 69৮5 আ0 51915 55115198296 06 
050951618, 16 05115518৮52 16 09৩৪6 £0যোেত পচ 238 

5০ 5511604 2)866051 ৫19176 15, 
126 50260 52500105412 2 510815০০৪৮0, ৮৮৩৪ 

0০108 (০৭১ 465 8১6০151 0০1612507 চ566০5- 10 4095555 
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€: ৬৩ ). 

উদ্জ সিস্কান্তে উপনীত হইয়াছিলেন । সঙ্গযাসীর আদশ-বিষয়ে তাহার 

£-- (১) সাধারণ লোক বাচিতে জ্ঞালবাসে, আমাদিগকে মৃত্যুকে 

ভালবাসিতে হইবে । মৃতকে ভালবাসার অর্থ--পর-কলযাণ-কাছনার 
সতত আত্ম-বিসঞ্ঞজন করিতে প্রস্তুত থাক । (২) গুহায়, বসিয়। ধ্যান 

করিতে করিতে দেহত্যাগ করা রূপ প্রাচীন আদর্শের বর্তমান কালে 

আল প্রয়োজন নাই । শ্রেরঃ পন্থার ঘগ্ডায়মান হইয়! প্রত্যেক ছ্ানব- 

ভ্রাতাকেই মুক্তির জন্য সাহায্য করিতে হইবে । (৩) গভীরভাব-পরাযণতা 

ও প্রবল কর্মশীলতাক় সমবায়ে জীবন গঠন করিতে হুইবে। ডোর 

সতত গতীর ধ্যানে মগ্ন হইবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে, আবার পর মুহুর্তেই 
মঠ সংলগ্র ভূমি কর্ষণ করিতে ছিধা বোধ করিবে না। (৬) *”এই মঠের 

উদ্দেন্ট মানুহ প্রস্তুত করা । এখানে অবাধ্যগণের স্তান না | 

পৃঃ ২৭২, বিহেকালম্দ চিত 

“হিন্দুত্থ বলিতে ম্বপ্নযোগ বুঝায় না কশ্মযোগ বুঝায় ০. এ কথা 

বিখ্যাত ঢ্ৰজ্ঞানিক ভ্ীজগদীশচজ্া বন্ও বলিয়াছেন । "1155 055 
12800857 0৮০ তে ০৫25 200 এুিকাইই, 

---19£5 20৮8955205০ 1৮595788515 [1২ 

৮০৭ 

সন্্রণাসীজ আদর্শের প্রথিতে বিজ্রাট সংস্থান পত্রে সংযোজন ককেল, 

অর্থাৎ কম্মযোগ ও ভক্তিযোগের উপর বেশী আন্মা। জ্াথিয়াছেদ । উঠান, 

যোগ এখানে সংযোজিত হইঙ্গে কম্ম ও ভক্তি ধারার মধ্য দিয়া প্রবাহিত ৷ 

আমন জনি যে ত্যায়ীজীর ইংজত্ে বেদান্ত গুচাবের ফলে ১৮৯ 

থুঃ অন্দে একজন ইংরাজ মহলা মিস মারগান্ডেট নোষল হিন্দুর বেদান্ধ 
ধশ্মে দীক্ষা লন । দীক্ষার পর টশ্হাব নাম তয়--বিখযাত ভবানী 
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নিবেদিত | ্ বামীনী, তাহাকে নিজে যোগ শিক্ষা গন ।, ইতি 
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- "কালকের জান আলী নক্গ) লসীম। কাজেই লোকারত বিদ্া, 
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(৪১) 

পরম পুরুষ শ্রীরা মরু শিল্প শ্বাীজীকে বর্তমান যুগের শঙ্কর বলা 
হয় । : শক্ষববাচার্ধ্য ধেধঘন বৌন্বধর্দের হাত হইতে ভারতবধকে বাচাই! 
সমগ্র ভারন্ডে পুনরার হিন্দুধর্শের প্রতি আস্থা কিরাইগা আনেন? স্বামীজীও 
সেইরূপ খৃষ্টানী প্রভাব হইতে মুক্ত করেন । * 

শ্রী্রবিন্দও স্বামীজীর মানল-শিব্য ৷ দ্ডিনি শুধু খৃষ্টানী কেন খৃষ্টান 
শাসন হইতেও ভান্বতকে মুক্তির অন্প্রেরণ। দিয়াছেন । 

বর্ধমান জেলায় মিশনাপ্ি 2-_-মিশনারি তৎপরত' এই বেলায়ও 

বিশেষ সক্রিয় ছিল । জেলায় বৃষ্টানী ঢং ঢুকিলেও কাটোদা! অঞ্চলে 
পাদ্রীর1 কিছু করিতত পারে নাই, তবে বর্ধমান শঙ্গরে “চাচ্চ মিশনারি 

€সালাইটি, রাণীগঞ্জে ওযেসলিয়ন মেখভিই চার্চ” আলানসোলে রোমান 

কণাথলিক মিশন” ও “মথডিষ্ট এপিস কোপাল মিশন,” কালনাতে “ক্কটিশ 

ক্ষি চার্চ হিশন” ও মানকবে 'আনানা মিশন সোসাইটি আমাদের জেলাঘ 

ভিন্দুকে খৃষ্টান কারি বাব জগ স্বাশি হইয়াছিল । 
শপ পপ পপ আপ সপ না প্রন 

7০০ 92৬53 ৮৮৩2 0১০৫ 16 ৬৮০৩ ৪. 080501109 120010- 

7০০4 00৩ 450806 516 0565৩ ৬৮০৫5: “71750 ৭০ 50 
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৮262 রুঞ9 2 ১০০৪1 09205০66507 ০9705555207 

এই উস্কপ্চলি আমাদের উপনধদদব “আত্মানং সভন্তং বিচ্ছি” 
৩০০০৮ 6575610 এর ছায়া । ইহা ছাড়া ইহার আর কি ব্যাথ্য। 
হইতে পারে? | 

| সব সাধকের বহু সাধনার ধাবা? 
ধেযানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা । 



(৪২ ) 

১৯০১ খু জ্কে নেটিত খৃষ্টান” ছিল ১০২৭, জন ৬ সর্ববসমেত 

৩৯০৬ জান (প্রায়) । ১৯৫১ খৃঃ অব দেখা যায় থৃ্টানের সংখ্যা ৬১২৫ 

'জন। ' বিগ্ভ পঞ্চাশ বলবে ইহাদের সংখা। ছিগুণেরও অধিক হইয়াছে 
বঞ্ধমান জেলার একজন বিখ্যাত হিল খৃষ্টান ছিলেন তাহার 'নীম 

রেভাবেগুড লালবিহাবী' দে । তীহাক লেখ! 195::91 76252280 1166, 

7০11. 75155 0£ 7852591, ছুইটির জগ্য তিনি ইংরাজী ল'হিত্যের 

ইত্তিহাসে অমর । পার্্ীক্সা দয়া পরবশ আবাদের দেশে ধন্দঘ প্রচার ও 
শিক্ষা] বিস্তার করার ফলে, ইউরোপ ও আর্মন্সিক? আমাদেরই নিকট 

বেদান্ত "9 খোগ বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য ব্য হই! উঠিল এবং 
সাহেবদের অনেকেই কিন্ুও হইল । হ্ুপ্ধি হরি বল। | 

| [156 0551 12 05৭0 --৮/৩ 557 ৫ 1015 9155 7 0176 

১৪৫ 1৩ 51/595 ১:5552 ৮. --৪6:০৮-11001হ, 

আমরা চাষ করি আনলে 

মাঠে ষ্াঠে €বল! কাটে সকাল হাতে সন্ধে | | 

রোত্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, বাশের ৰনে পাতা নড়ে, 
বাতাস ওঠে ভয়ে ভঝে চবা মাটার গন্ধে । 

সবুজ গ্লাণের গানের লেখা, রেখায় রেখার যায়রে দেখা, 

মাতেরে কোন তক্ুণ কবি, নৃতা দোছুল ছন্দে। 

ধানের শিষে পুলক €ছাটে, সকাল ধরা হেসে ওঠে, 

অন্রণেরহী লোনার রোদে পৃর্ণিমারই চন্দ । . 

সমাপ্ত 
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ন্প্ঞ্ব "্বাত্ ক ইইভ্িজ্হাস্ল 
পোরিপ্িউাকশ) 

বধণমান জেলার থানা, শহর, তিন হাজার ও 
তদুর্ধ লোকের বনতিওয়াল। গ্রাম, প্রধান 

নদী ও কয়েকটী বিশেষ স্থানের 
ভোগলিক বিবরণ 

( “আমার দেশ” অশোক মিত্র হইতে সংগৃহীত ) 

অগ্রন্ীপ-_ গর, ঝাটেয়, ভাগীব্বথীতীবে বৈষ্ণবদের তীর্থস্থান, জে] 

৩,১৮* 7 ডাকঘর, পল্লীস্বাস্থ্য কেন্দ্র, প্রাথমিক বিস্তালয় । 

অজয় নং__ছোটনাগপুরের পাদশৈলে উৎপন্ন, দেওঘবের ৫ মা ঘ, 

ছুই ক্ষুত্র শ্রোতস্থিনীর মিলনে সৃষ্টি, বর্ধষান ও বীরত্ুমের সীম! গঠনের 
পর বর্ধমানের মধ্য দিয় কাটোয়াতে ভাগীরঘীর সহিত মিলিত হইয়াছে। 

অগ্াল-_শ, থ৷ এ, দামোদরের নিকটে রাণীগঞ্জের ৬ ম! পু দ-পু, 
রেলজংলন, বিস্তৃত কয়লার খনি অঞ্চলের কাধ্য হয় । রেলের বড় 

কারখানা, সিমেপ্ট ও চীনামাটির বাসন প্রস্তত ও বিছাৎ সঙ্বন্ধীয় 

কারখানা, ভাটিখান।-_ আক তন ১:৩৯ লো ৪,২৮৮, নারী ৭৫৯, পাদরী- 

তীর্থ। 
অগ্ডাল--থানা, আসানসোল ম, একটীমাজ শিল্প সহ, আ। ৭১, 

লো ৮৬,০০৮, ঘ ১২০৫, ১৯২১ লন পধ্যস্ত বুদ্ধি ১৮৭২ . সনের ৪৩৩ 

শতাংশ 

আউনগ্রাম__গ্রা, খানা এ, গুস্করা কঃ লুপ) ষ্টেশন হইতে ৫ মা 

প-উ, হাই স্কুল, ভিসপেনলারি, ডাকঘর, প্রাচীন কীর্তি নীলক্কুঠী ধবংস । 

আউপগ্রাম--থানা, বদ্ধমান সদর ম, অজয়ের দ, আ] ২৩১, 

লে! ৯০,৬৩২, ঘ ৩৯১, গুস্করা সমাজ উন্নয়ন পরিকলনার অস্তভু্ত 

প্রধান অঞ্চল | 

আলডিহি--গ্রা, কুলটি, লো--৩১৯৭, প্রা স্কুল। 

আসন বনি-_গ্রা, কুলটি, লো। ৩২৬৩ । 

 আসনসোল--ম, বর্ধমান জে, আ ৬২৪, লো ৭,৬৯/২৬৫ 

ঘ্ব ১২৩৩ । শ্রস্তরময় তরঙ্গাহিত অনূর্বর ভুমি) অঙগয়ের দক্ষিণে 



(২) 

ছোট ছোট লাল মাটির পাহাড়, - তরুলতা-বিরল । রাজ্যের খনি ও 

শিল্পাঞ্চল । রানীগন্জ, চিত্তরঞ্জন, বার্ণপুর প্রমুখ. শিল্পকেন্দ্র এই মহকুমায়। 
নিরবাচ্ছন্জ লোকরুদ্ধি 1 ১৯২১ সনে ১৮৭২ সনের লোকের ৭* শতাংশ 

বৃদ্ধি । | 
আসনলোল-_- থা, ম এ, আ1 ৩১, লো। ১,১৫৯৪৮৫, ঘ ৩১৭৬২, শিল্প- 

থান? উন্নতিশীল, ১৯২১ সনে ১৮৭২ সনের ১৭১ শতাংশ বুদ্ধি । 

আসনসোল --শ, থা এঁ, আ এ, লো ৭৬২৭৭, নারী ৯৩৭, বর্ধমান 

শহরের ৬£ মা উ-প। রাণীগঞ্জ কয়লার খনি অঞ্চলের কয়লার প্রধান 

ব্যবসায় কেন্দ্র, প্রধান রেল জংশন, কলেজ, মহিলা কলেজ, হাসপাতাল, স্কুল, 

(বালক-বালিকা), সাব পোষ্ট অফ্ষিস, মিউনি, পাকা মদের ভাটিখান1, উচ্চত1 

৪১৪ ফু, ভাপের গড় ৭৬ *, বুট্টিপাত ৫৬ ই, পাদরীগীঠ । 

উখর1-_ গ্রাম, অগ্াল, লো ৪২৪৭, ডাকঘর, ভিস্পেন্সারি, প্রা বিদ্যা 

২, হাইস্কুল । 

উন্জানি--কোগ্রাম দ্রঃ | [ও 

এডুয়ার-_গ্রাম, ভাতাড়, লো ৩,১৬০, হাইক্কুল, ডিস্, প স্বা কেন্দ্। 

কাঞ্চননগর-গ্রণ বর্ধমান শহরের দ-প উপকণ্ঠে অবশ্থিত, ছুবি- 

কাচির জন্য খ্যাত-- প্রাচীনকালে দামোদরের বন্দর ছিল । 

করজগ্রাম-_গ্রা, কাটেয়া, লো ৩,৩৩৭, ডিস্, প্রা বিদ্যা ২ । 

কাদড়া-গ্রা, কেতুগ্রাম, লো ৩১,৩৭৬, ভিস্, ডাকঘর, প্রা বিষ্যা ২। 

কালন।-_ মত, বর্ধমান জে, লো ৩,০৫১৭৫১, ঘ ৭৯৪, আ ৩৮৫ । 

কালন__-থা, মহ পরী, আ ১৩৪, লে। ১,২২১৫৩৪, ঘ ৯১৩। 

কালনা-_-শ, প্রাচীনকালে নদীপথের যুগে প্রধান বন্দর,* নদী ভরাট ও 

রেলপথ হওয়ার পর অবনতি ঘর্টে। দীর্ঘকাল বর্ধমান-জবরেব প্রকোপে 

ক্ষতিগ্রন্ত । কলেজ, হাদপাতাল, মিউন, তীর্থ, সাব-পো, রেল ষ্টেশন, 

জে! ১৭,৩২৪, নানী ৮৭০, চাল কল, চাল পাট ব্শবসায় কেঞ্ছ, পাদবী- 

'পীঠ 1 

কাকদ1---থা, ম আসানসোল, আ ১০৯, লো ৫০১১৯১, ঘ ৪৬১ । 

কাজোড়া--গ্রা, অগ্ডাল, লো ১১,৫৯১, ডাকঘর, শুরা বিদ্যা, 

রেল-ট্েশন । 

-. কাটোয়া--ম, বর্ধমান জে-_-আ ৪০৯ লো ৩,১৪১৫৯৪, ঘ ৭৬৯ । 

কাটোকাসা ম এ, আ ১৩১, লো ১২৮,১৯৩, ঘ ৯৭৬। 
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কাটোর1--শ, থানা এ, ভালীরঘীতীরে ও অজয়ের মোহন, বর্ধমানের 

৩৩ ম। উ-উ-পু১ সারা বৎসর স্রীমার যাতায়াত করিত ভাগীরঘীতে বালি 
পড়ায় (১৮৫৩ খু ১৮৮০ খু মধো) বঝেলপথ খোলায় বাযরসায়ের প্রাধান্য হ্রাস, 

রেলের কম্মশালা, রেল জং, চালকল, চাল, পাট, ছোল। ও. আখের ব্যবলাঘ্, 

তীর্থস্থান, ঠচতন্থদেব এখানে সন্্যাস গ্রহণ করেন । পলালীর যুদ্ধে 
কাটোয়ায় মোগলের দুর্গের পতন হয় । লো, ১৫,৫৩৩, নারী ৮৯৭ । 

কুলটি--থা» আসানসোল মূ, আ ৩২, লে। ১,২২,২১২, ঘ ৩,৭১০, 

শিল্পাঞ্চল ; কুলট, বরাকর, নিয়ামৎপুর ও ভিসেরগড় শিল্প-শহর এই থানারই 
অন্তভূক্ত | | 

কুলটি-_-শ, থা এ, দামোদর উপত্যকায় রাণীগঞ্জ কয়লার খনি অঞ্চলে 

আসনসোলের ৯ মা প-উ-প, লৌহ ও ইস্পাতের অন্যতম প্রধান 

কন্মকেন্দ্র ইট ও টালি উৎপাদন, লে। ৩১,৬৬৩, নারী ৬৮৭ । 

কষ্ণদেবপুর-_ গ্রা, কালনা, লো ৪,১০৯, ভিস্, প্রাই বিদ্যা | 

কেতুগ্রাম--থা, কাটোয্া মহ, আ ১৩৭, ০ল ৯১৫৩০, ঘ ৭১১। 

কেতুগ্রাম'--গ্রা, থা কেতুগ্রাম, লো ৩২৩৩১ ভিস্, হাই, ডাকঘর, 
প্রাই বিদ্যা এ 

কেন্দা গ্রা, জামুড়িয়া, লে! ৩,১৬৯, প্রাই । 

কেন্দরা-খেট্রাডি-_গ্রা, অগ্ডাল, লে] ৩,৬৩৫, প্রাই | 

কোণ্রাম--(উজানি) প্রা» মঙ্জলকোট, ঠচততন্তমজল বচছ্িত। কবিসাধক 

লোচন দাসের জন্মস্থান, পিরামিডের আকারে ক্ষুদ্রাকার তাহার সমাধি স্থল। 

লে ৩৪৮ । 

খগুঘোষ---থাঁ, বধমান সদর মহ, আ ১০০, লো ৬০০৯৫, ঘ ৫৯৮ । 

ক্ষী রগ্রাম--গ্রা, মঙ্জলকোট, পীঠম্কান,। লো ১৪৬১ । 

গলসী-_-থা, বর্ধমান সদর ম, আ ৯৮৪, লো ১,০৭+*০১, স্ব৫৮২, 

হাইস্কুল, ডাকঘর, প স্বা কেন্দ্র ও প্রাই বিদ্যালয় । 

গলসী--গ্রাম, গলসী, লো ৪,০৪০ । 

গুস্করা--গ্রা, আউশগ্রাম, সমাজ উন্নর়ম পরিকল্পনায় ব্লকের নাঙষ্করণ 

এই গ্রামের নাম হইতে । লে? ৪,৫৩৪, হাক, ডিস্, প্রাই বিস্তা ২ । 

গোপীনাথপুর--গ্রাঃ ফরিদপুর, লো। ৪৮৪৮, প্রাই ॥ 

চিন্তরঞ্জন__থা, শ, সালানপুর থানার উ-পুঙ বিহার রাজের সংলগ্ন | 

সুপরিকল্পিত শিল্প শহর ।. ছলিষু, ইঞ্জিন নিশ্মাণের কারখালা, শহলে 
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অধাস্থলে ইস্পাতের কারখানা । ১৯৫৩ সনের জাুয়ারীতে ১৯৯ ইঞ্জিন 

নিশ্মাণ সমাপ্ত ॥ লো ১৬১৬২, নারী ৪২৬। | 

চিনাকুড়ি---গ্রা, কুলটি, লো ৩৫২৭ | 

চুরুলিয়া -“গ্র" জামুড়য়া, কৰি নজরুলের জন্সন্থান__হাগড়া হুইতে 
৯৩৭ মা,জ্জি টি রোডের উপর, রাজা নরোত্তমের প্রত্তর হুর্গের ধ্ৰংলা বশেষ, 
মুসলমান বসতি, লো ৩১৩৩ । | 

"ছ্োড়া---গ্রা, অগ্াল, লো ৪,৫০১ । 

জআমালপুর-**থ।, বর্ধমান সদর ম, আ ১৯১, লো ৮১১০৩, 
গ্ব শ৮৯% | ্ | 

জানুড়িয়া--থ।, আসনসোল মহ, আ ৯১৭ লো ১১১,৫৫০ 

স্ব ১১২৩১। 

জামুড়িয়া-_গ্রা, খ! এ, লো ১৫,৯৪০ । 

তে কে নগর-_আসনসোল ও রানীগঞ্জের মধ্যপথে, বিরাট এলু- 
মিনিয়াম কারখানা । 

€জমেরি--গ্র।, বাণীগঞ্জ, লোক ৪,৮৫০ । 

দক্ষিণথণ্ড-_গ্রা, অগুঠল, লো ৩,৮৩৩ | 

দাইহাট-__শ, কাটোয়া _ভাগীরথীর তীরে, কালনা ও কাটোয়ার মধ্য- 

বর্তী। পুর্বে পিতল ও কাসার বাসনের জন্ প্রসিদ্ধ ছিল । মদী দূরে সয়া 
যাওগায় ব্যবসায়ের প্রাধান্ত এখন আর নাই; আ1৪, লো ৮,১৪৯, 
নারী ৮৯৬, দ্মিউনি । 

দামোদর নং--ল্ফেহারডগার প্রায় ১৫ মা উ, ছোটনাগ পুরের 

মালভূমিতে উৎপন্ন । পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়! পশ্চিম বজের সীমানায় 

আমনিয়াছে। পরে প্রদ-পু বাণীগঞ্জ ও বর্ধমানের নিকটে, বর্ধমান ও 

বাকুড়ার সীম1 অকন্মাৎ দক্ষিণে মোড় ফিরিয়া? হুগলী ও হাওড়া জেলার 

উপর দিয়া কঞ্সিকাতার ২৫মা দ'প-ুগলীতে পতিত হইয়াছে । প্রায় ৩৪০ 

মা। দামোদর পরিকল্পনা অনুসারে ইহার উপর ছুইটী বাধ নিশ্মিত হইবে । 
দামোদর উপত্যকা-_-আয়তন ৮৫০০ বমা ।) বম্ধ্যভাগে ভারতের 

অন্ততম শ্রেষ্ঠ খনি অঞ্চল (কয়লা, অভ্র, লৌহ), নিয়ভাগে সমৃদ্ধ অঞ্চল 
(প্রধানত ধান, পাট) । গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ রোন্ড, হাওড়] ও বনারস (কাশীধাম) 
রেলপথ ইহার উপর দিয়া গিয়াছে । . ১৯৪৮ সনে এই উপত্যকা উদ্য়নের 

কার্মা আর্ত হইনাছে। বআটুটি বাধ ও শন্যক্ষেত্রে জল বিতরণের জন্য 
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একটি সেতুবাধ নিশ্মিত হইবে । ৮* আশি মাইল দীর্ঘ একটি নাব্য খাল 
কয়লা! খনি অঞ্চল কলিকাতা সহিত যুক্ত করিবে । বন্ধ নিয়ন্ত্রণ, জল- 
বিদ্যুৎ উত্পাদন, কয়লার সাহায্য বিছ্যৎ উৎপাদনের যন্ত্স্থাপন, প্রায় 

১১,৫৬,৮৫* একর জমিতে (বেশীর ভাগ পঃং বলে) জঙাসেচ, অবণ্য-স্য্টি, 
মতস্তেক্ চাষ, চিত্তবিনোদন এবং সাধারণ ভাবে কৃষি ও শিলের উন্নয়ন এই 
পরিকল্পনার উদ্দেশ্ট । সকল বাধই বিহারে নিশ্মিত হইবে । দামোদরের 
উপর ২টি, বরাঁকরে ৩টি, কোনার নদীর উপর ২টি, বোকারে নদীতে ১ট। 

জলমেচের জন্য সেতুবাধ (৫দর্ঘয প্রায় ২৫০* ফুট, উচ্চতা ২৫ ফুট) 
রাণীগঞ্জের ১৫ মা দ-পু দুর্গাপুর গ্রামের নিকট দামোদরের উপর নিশ্মিত 
হইবে । বরাকর নদীর উপর তিলাইয়! বাধ সম্পূর্ণ হইয়াছে । জলবিহ্যৎ 

সার] বৎসর পাওয়] যাইবে না । এইজন্য বোখারোতে প্রায় ১৫ কোটা 

টাক] ব্যয়ে ভাপ বিদুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে । ছুর্গাপুরের 

সেতু বাধ নিশ্মাণের পর বর্ধমান ও বীকুড়ার প্রায় ১০,২৫,৭৬২ একর 

জমিতে নিরবচ্ছিন্ন ০সচের স্থযোগ পাওয়া বাইবে । এই বাধেনর বাঁমদিক 

হইতে প্রায় ১৭২ ফু প্রশস্ত ও ১২ ফু গভীর একটি খাল ভ্রিবেণীর নিকটে 
ভাগীরথীতে পড়িবে ; খাল দিয়া সারা বৎসর নৌকা ও লঞ্চ (কলের 

০নীকণ) চলিতে পারিবে । 

দিশেরগড়__-শ, কুলটি থা, কুলটির আড়াই মাইল দক্ষিণে, কমলার 

খনি, লে! ৭,৮৪২ | 

হুর্গাপুর--গ্রা, ফরিদপুর থা, দামোদরের তীরে রাণীগঞ্জের ১৫ মা 

দ-পৃ। দামোদর পরিকল্পনার সেতুবাধ নিশ্মাণের স্কান; ইট ও টালি 

নিশ্মাণ ? ধান্ত, চাউল, গম, আলু ও আখের ব্যবসায় । রেল ট্ে। 

জি টি রোডের পাশে, কিছু দুরে । 

দোমহনী-_গ্রা, বরবানী, লে! ৪,৩০১ । 

নন্দী-_গ্রা, জামুড়িয়া, লো ৪,০১৭ 

নরসিংবাদ--হীরাপুর, লে! ৯৯৯৬, হাই ২। 

নশীগ্রাম--গ্রা, ভাতার, লে? ৩৭৮৬, হাই, ডা ঘর, প্রাই ৩। 

লিমচা-গ্রা, রাণীগঞ্জ, লো ৩,০৪৭ । 

নিয়ামতপুর--শ, কুলটি থা, লো ১১,৭৫৬, কয়লার খনির শহর, 

নারী ৭৬৫ | 

পড়াশকোলু'"'গ্রা, অগাল, লো ৩৮৩১ । 
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পরিহার পুরস্ গ্রা, জামুড়িয়া, লো ১১,২৬৭ । 

পাটুলি-_-গ্রা, পূর্ববস্থলী, লে ৩,৮২৫, রেল ষ্টেে, ডাকঘন্স। 
পানাগড়-্্গ্রা, কাকসা, জো ৬৯৯৭ রেল টে, ডাকঘর । 

পুরাঁণ গা--গ্রা, গললী, লে। ৪,৮৪৩, প্রাই 

পূর্ববস্থলী- থা, কালনা ম, আ ১৩৩, চলে] ১৪,৬২৮, ঘ ৭৮৭, 

রেল ষ্টে, ডাকঘর । 

ফনিদপুর--থ1, আসনসোল হ, আ ১২০, লো! ৫৪,৫৯৬, ঘ ৪৫৩ 

ৰড়ধেমে।-- গ্রাঃ আলনসোল, লো ৫,০২০ 

বড়পলাশন-_গ্রা, মেমারী, লো। ৩১০১, হাই, ডাকঘর, প্রাই ২ । 

বড়বেলুন-__গ্রা, ভাতার, লে৷ ৪৩৭৮, হাই, ভাক, প্রাই ৩, টোল । 

বনপাশ--গ্রা, ভাতার, লো ৩,২২৯, হাই, ডাক, প্রাই । 

বর্ধমান বিভাগ--বর্ধমান, বীরভূম, বাকুড়া, মেদিনীপুর, ছগলী ও 

হাঁওড়। জেলা নিয়া গঠিত । 'আ। ১৪,১৬৪, লো ১১১১০২১৫৩৩০, 

ঘ ৭৮৬ । 

বর্মান--কজে, পশ্চিমে বরাকল্প, উত্তরে অজয়, দক্ষিণে দামোদর, 

পূর্বে ভাগীরথী ; দামোদর ও অজয়ের নিন্নগতিতে জেলার মধ্যে প্রবেশ । 

অন্য নদী ধলকিশোর, কুনগুর, খারি, ক্রাহ্ধণী । পশ্চিমাংশে ল্যাটেরাইট, 

প্রর্্বাংশে পলি । আলনসোল ম্হকুমায় রাজ্যের বদ্ধিযুঃ শিল্পাঞ্চল) 
দামোদর উপত্যক? পরিকল্পনায় এই জেল। বিশেষ উপকূত হইবে । কবি 

অংশের ৪1৫ অংশে আঙন ধান ; বোরে। ও আউশ অল্প । অন্যান্য শশ্য-_- 

পাট, আখ, €তলবীজ, ভা, ভূট', ফল ও তরিতরকারি । বুষটিপাত ৫৯"৬২ 

ই, আ। ২৭১৬, লো ২১,৯১,৬৬৭, ঘ ৮১*। 

বর্ধমান--সঙ্দর মহ, আ1 ১২৮৭, তো] ৮১০২, ০৫৭, ঘ৬২৩। 

বর্ধমান--থা, সদর ম, আআ ১৫৭, লো। ১৫৩,১৯৮, ঘ ৯৭৫, সমাজ 

উদ্নয়ন পরিকল্পনার শক্তিগড় ব্লকের অন্তভূক্ত ৷ 

বর্ধমান--শ, জেলার সদর, আবাসিক সহর, কলিকাতার ৬* ম! 

উ-প, দিল্লী হলিকাতা৷ সড়ক ও রেল পথের মিলন কেন্দ্র, চাউল ও ৫তল 

কল, হোসিয়ারি যন্ত্রাদি মেরামতের কারখানা, দ-্প উপকণ্ঠে কাঞ্চননগর 

ছুরি-কাচির জন্য খ্যাত, মিঠাই ও ম্যালেরিয়া গুলিহ্ধ । কলেজ, মেডিকাল 

স্থুল (ক্ষীয়মান), ধাতআ্রীবিষ্য। (উদীয়মান), টেকনিকাল কলেজ, মিউনি, টোল, 
হাই, রেলজং, বালক হাই, হেড পো, মহিলা] কলেজ, জজ আদালত, 
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সৈশ্তাবাস (পুলিশ লাইন), টোল, জিলাবোড” জিল! কংগ্রেস অফিস, 
লোকে 1, লে! ৭৫,৩৭৬, নারী ৯৪৯, পাদরী-পীঠ । 

বরাকষর নদী--দামোদরেক উপনলদী', ১৫৫ মা) দীর্ঘ, বআসনসোজের 

১১ মা পশ্চিমে দামোদরে পড়িয়াছে । ইহাক্স উপকঝ প্রস্তাৰিত ভিনটি 

বাধের তিলাইয়। বাধ সম্পূর্ণ হইয়াছে । | 
বরাকর---শ, কুলটি, আসনসোলের ৭ মা পঃ উ-পঃ বাণীগঞ্জের খনি 

অঞ্চল, লৌহ ও কয়লার খনি অনতিদূরে+ লো ১০১৪৪ | 
বরাৰনি---খা, আসনসোল ম, শিল্পথানা, আ ৬৯, লো ৫০১৫৩, 

ঘ ৮৩৭। 

বল্তভপুর- -গ্রাঃ রাণীগঞ্জ, লো ৩,৬১৩ । 

বন্ধুলা প্রা, আঅগাল, লো ৬৩৩০ । 

বানলী---গ্রা, জামুড়িয়া, লো ৩০৬৯, প্রাই | 
বালীতড়া--গ্রা, কুলটি, লে। ৩৪৩০, প্রাই। 

বাণপুর--শ, হীরাপুর, দামোদর উপত্যকায়, আসনসোলের ২ মা 

প-দ, লৌহ, ইস্পাত ও অন্যান্য শিল্প, গ্যাস উৎপাদন, ইঞ্জিনীয়ারিং 
কারখানা, তাপ-সহ দ্রব্যাদি ও তাপ বিছ্যৎ-উৎপাদন কেজ্জ। তো 
১৮৪৮৭ নাবী ৫৩৬ | 

বেজভিহি__-গ্র।, কুলটি, লো, ৩,৮৮৭, প্রাই । 

বেভুল!-_নং, বঞ্ধমান জেলার উৎপত্তি হুগলি জেলায় প্রবেশের 

মুখে ছুইশাখায় বিভক্ত, উত্তরের শাখা! ভুগলি নদীতে, দক্ষিণের শাখা 

কুস্তীর সহিত মিলিত হইয়া হুগলীতে পড়িঘ্াছে । 

ভাভাড়-্থা, বর্ধমান সদর মু আ ১৬০, লো ৮৪,৬৩৩, ঘ ৫২৯। 

একাংশ গুস্কর1 সমাজ উন্নযন পরিকল্পনার অস্ততূ'ক্ষি | 

ভানোয়ঃরা-স্গ্রা, বরাবনি, লো ৬০৬৭ । 

মঙগলকোট-থ1, কফাটোয়া ম, আ ১৪১, লো, ৮৮,১৭১, ঘ ৬৩১, 

মুং বসতি, একাংশ গুক্কর! সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার অস্ভূ-ক্ত হইয়াছে । 
মঙ্দলকোট-গ্রা, থা এ, লেো। ৬১৪৭ । 

মগডলগ্রাম--গ্রা, মেমারী, লে? ৩,৫৭৭, হাই, ডাকঘর, প্রাই । 
মণ্ডলপুর--গ্রা, জামুড়িয়া, লো ৫,৫৫৭ । 

মন্ডেকখর--থা, কালনা ম, আ। ১১৮ লো 1৮৫৮৯, ঘ জপ | 

মহীশিলা--গ্রা, আসনসোল, লো৷ ৪,৫৮০ | 



(৮) 

মাজিয়াড়1---গ্রা, বরাবনি, লো ৩,৩৬৪ । 

মেমারি--খা, বর্ধমান সদর ম, আ ১৬৫, লে! ১,১৫,২২৩, ঘ ৬৯৯, 
শব্কিগন়্ সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাভুক্ত । 

মেমারি--শ, থা এ, লে! ৫,০০৫, ভিস্, ডাক, প স্বা কেন । 

মৌ-গ্রাম-_গ্রা, কেতুগ্রাম, লো ৩,১৫১ । 

বাড-_গঙ্জার দক্ষিণ ও ভাগীরঘীর পশ্চিমে অবস্থিত মুশিদাবাদ জেলার 

অংশের নাম, ভূমি সাধারণতঃ উচ্চ, মধ্যে মধ্যে ধিল ও নদীর পুরাতন খাত । 

€ ইম্পিরিয়াল গেজেটে রা দেশ বলিতে বর্ধমান তুক্তিকে বুঝায়) 
ভাঃ সুনীতি চট্রোপাধগায় মহাশয় ভাগীরঘথীর পশ্চিমতীরবন্তী সমগ্র পঃ 

ৰঙ্গদেশকেই রাঢ বলেন । 

রামনগর--গ্রা, কুলটি, লো ৩০৬৮, প্রাই । 

রায়না--থ1, বর্ধমান সদর ম, আ ১৮৭, লো ১১১,১৬৯, ঘ ৫৯৪ । 

রাণশীগঞ্জ--থা, আসনসোল ম, আ! ৩৩, লে। ৭১,৪৯৫, ঘ ২,১৮৯, 

হ্থপ্রপিন্ধ কয়লার খনি ও শিলাকল । 

বাণীগঞ্জ__-শ, থা প্র, লো ২৫,৯৩৯, মারী। ৮৮৬, দামোদরের উত্তর 

তীরে । মিউনি, হাই, ভিস্, প্রাই, ভা ঘ। বিছাৎ উৎপাদন কেনা, 

কাগজ, কাচ, তাপসহ দ্রন্যাদি, তেল কল, চাউল ও তেলের বাবসায়, 

কুষ্ঠাশ্রম, পাদরী-পীঠ । 
বূপনারায়ণ নং_-পুরুলিয়াক্জ উ-প, ছোটনাগপুরের মালভূমিতে উৎস। 

দ-পু বাকুড়। ও বিষুণপুর অতিক্রম করিয়। দ-দ-পু আরামবাগ ও তমলুক পার 

হইয়া! গেঁওখালির নিকটে হুগলিতে । ১৫০ মা দীর্ঘ । উপরের অংশের 

নাম ধলকিশোর, বাকুড়া ও আরামবাগে নাম হ্বারকেশ্খর । 

লালবাজার-- গ্রা, কুলটি, লো ৩৭৯৬, রাই । 

শ্যামন্ন্দরপুর-- শ্রী, বরাবসি, লো ৩৭৬৪ 

শিবপুর-_গ্রা, জামুড়িয়া, লো ৫৮০৮ । 

শীতল পুব-_-গ্রা, কুলটি, লে! ৪১৮১১, ডা ঘর । 

শ্রীথগু-__গ্রা, কাটোয়া, লা ৪১৪৭০, বৈষ্ণব পাহিতন্ত চচ্চার কেন, 

রেল, ডা ঘর । 

শ্রপুর_ গ্রা, জামুড়িয়া” লো ৯,২৮৬ । 

শ্রীরামপুর -_ গ্রা, প্ু্ব্বস্থলী, লো৷ ৪,২৫৩ । 

সাতগ্রাম--ওা, জামুড়িয়া লো ৩১২৯৮ । 
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সাত-্্গ্রা, হীরাপুর, লো ৫৯৮৯ 1 | পি 

সালানপুর-_-থা, আসনসোল ম, আ ৫২, লো ৪৭,৩৫৪, ঘ»*৯। 
চিত্তরঞ্জন শহর পুর্ব্বে এই থানায়, ছিল । এখন এই শহর সালানপুর খানা 
হইতে ছিন্ন হইয়া নতুন থানা ও শহর হইয়াছে । 

শিয়ারশোল-_গ্রা, রাণীগঞ্জ লে। ৭১১৫ । 
হীরাপুর--থা, আসনসোল ম, আ ২৫, জে? ৫৯১৯৩৪, ঘ ২১৪৩৬, 

শিল্প থান] । 

হীরাপুর--গ্রা, থান। এ, বার্ণপুরের ১ মা দ-প, লৌহ ও ইম্পাতের 
কারখানা, লে। ৫১৮৭৮, প্রাই ৩। 

সঙ্কেত পরিচয় 

গ্রা-গ্রাম 

নং নদী 

শ--শহব 

থা--থান! 

ম--মহকুমা 

জে-_-জেলা 

আ-_বর্গমাইলে আয়তন 

শহর গ্রামের পরবর্তী নাম থান। 
নারী ২৩৪--্প্রুতি হাজার 

পুরুষে ২৩৪ নানী । 

ঘ--ঘনত। 

ম্বা-মাইল 

প দ্যা কেন পভী হ্থান্থ্য কেন্জ 

আ! ১৩২--আয়তন ১৩২ বর্গ-মাইল 

উ--উত্তর 

দ_ দক্ষিণ 

পৃ পূর্ব 
প--পশ্চিম 

ডা-্ডাকঘর 

লো- লোক সংখ্য। 

জং--জংশন 

হাই-_-হাইস্কল 
প্রাই-_ প্রাইমারী ক্ষুল 

মিউনি-_মিউনিলিপালিটি 

ভিস্--ডিস্পেনসারী 
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ইংরাজী বই ভিন্ন অন্ত ভাষা পড়ান হয় না। ইংরেজরা 

আ!মাদের পক্ষে বাণিজ্য ও করে। 
(1০478 10012) 

(1) 60015 
0700) 

20765: 
5910 

008. 
0610001665 

61016 056 (10 
06 01050, 

110419 70055855602 120909611005 

01511158001), থৃষ্টের জন্মিবার বহু পূর্বেও ভারতীয় সভ্যতা অপূর্ব ছিল। (১.1) 
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শিক্ষা-_-মহাপগ্ডিত রঘুনন্দন গোস্বামী (সাং মাড়ো, থানা! আউসগ্রাম, 
প্রাচীনকালে থানা পোতনা) । তিনি ষে ৩৭টি কাব্য রচন। করেন 

স্কত ও বাংল। ভাবায় তাহাদের নাম যথা! ২-- (১) ছন্দোমঞ্জরী, (২) শাস্তি- 

শতক, (৩) সদাচার নির্ণয়, (৪) ধাতুদীপ, (৫) শনাদিক কোষ, 

ডে) রোগার্ণব তরণী, (৭) অরিষ্ট নিক্পণ, ৮৮) শরীর বিবৃতি, (৯) কেখা- 

দর্পণ, (১০) ঠদ্বত-সিদ্ধাস্তদীপিকা, (১১) হরিহর স্তোত্র, (১১) শিব-কশ্থদ।- 

ভ্হোত্র, (১৩) (১২)এব ভাষ্য, (১৪) যমক বিনোদ, (১৫) ও এ ভাব, 

(১৬) ভাবান্গপ্রাস, (১৭) অস্তস্নাপিকা, (১৮) বাধাকুষ্ স্তোজ্, (১৯) এর ভাঙ্া 

(২*) অলাত-চক্র-বন্ধ, (২১) সংশয় শাতভিনী, (২২) যম-ষট ৩পঙ্গী ভাষ্ব, 

(২৩) সম্তব-কদন্ব, (২৪) গোবিন্দ বূপামৃত, (২৫) কৃষ্$-কেলি-সুধাকব, 

(২৬) গোবিন্দ মহোদয়, (২৭) ও এ চরিত, (২৮) ভক্তমাল, (২৯) ছুজ্ন- 

মিহির-কালানল, (৩০) ভক্তলীলামূত, (৩১) পরকীয়া-মত-খগুন, 

(৩২) কবিচন্দ্রের হরপার্বতী ভাবা, (৩৩) দেশিক নিরয়ঞ (৩৪) শ্রুতাধণায় 

ভাষা, (৩৫) কৃষ্ণ বিলাস, (৩৬) বাম-রসায়ণ (5), (৩৭) পত্র-প্রকাশ । 

এই পুন্তক তালিক। হইতে সহজেই বোঝা যায় যে, এই পশ্ডিতজী 

আলবেকুণির মত সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ ও আুর্বেরেদ 

শাপ্ধে নিপুণ ছিলেন । ইনি, সেই অন্ধকার যুগের বিভ্যাসাগর, সাধক ও 

কবি ছিলেন । বাংল ভাষায় 'রাম-রসায়ণ” কাব্য লিখিয়। ইতিহাস প্রসিচ্ধ 

হইয়াছেন । 

ব্ধমান জেলার থান। পরিচিতি-_ 
সংকেতমালা । 

পো ডাকঘর গং গ্রাম--গগণ্গ্রাম 

প্রাই__প্রাইমারী বিদ্যালয় কবি--কবির জন্মভূমি 

প্রাঃ কীতি _ প্রাচীন কীতি সাধক--সাধকপাট 
ভিঃ-ডিসপ্নসারি, ভাক্তারখান! তী---তীরস্টান, পীঠগার 
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বেল-রেল শন 

ইউ--ইউনিয়নবোর্ড 

হাই-_-উচ্চবিস্তালয় 
প স্বর কে- -পলী স্বান্থ্য কেন 

নং--নদী 

মা (মাত্রা সা)-_উদ্দু, ফার্সী, আরবী 
পড়ার পাঠশাল৷ 

টোল---সংস্কৃত ভাষা চচ্চা-কেকন্দ্র 

পং--পরগণা 

শ্রা-গ্রাম 
ম-মহকুম। 
সা--সাক্ষর সংখ 

আ---আয়তন বর্গমাইল 

লো--লোক সংখ্যা 

মৌঃ-_ মৌজা 

বে আ--রেজিট্রী আফিল 

ইাস--হাসপাতাল 

বু শি কে-_বুনিয়াদি শিক্ষা কেন 

বর্ধমান জেলার থান। পারাচিতি 

বর্ধমান--থা, মঃ জেল, বিভাগ, ভূক্তি, ৯৮৩৭ সালের প্রাচীন থান", 

লে। ১৯৫৩১১৯৬5 আ। ১৫৭-*৯, মিউনি, লো। ৭৫,৩৭৬, সাক্ষির ৩৯,৬৫২ | 

থানা, মৌজা ১৩৯, শহর ৬, চাচ্চ (ীঞ্ভ1), জিলা কংগ্রেস কাধ্যালয়, 

রামকুঞ্ মিশন, “আশ্রম সাধক পাট । 

কর্জনা-_গ্রা, রেল । 

কাঞ্চননগর-_গ্রা, কবি, প্রা কীর্তি, মেলা, ভি, পো। । 

কানাইনাটশালা--গ্রা কীত্তি, মহস্ত-আশ্রম । 

কাণিয়ারা-_গ্রা, পো, প-স্বা-কেন্দ্ঃ প্রাই । 

কুবমুন-_গ্রা, পো, ইউ, হাই, রেঃ লালবিহারী দে'র জন্মন্থাঁন। 

ক্ষেতিনা--গ্রা, ইউ, বেল, ভি, প্রাই । 

গাংপুর গা পুর)-- প্রাঃ রেল । 

গোবিন্দ পুর-_ প্রা, হাটগো বিন্দপুর প্রষ্টব্য) 

টিকরহাট-_গ্রা, মাদ্রাস। । 

8 জামার (রায়াণ্ট--গ্রা, প-ন্থা-কে হাই (জু), ডি। 

 বভাভিও (নী চাশ_ লজ পপ আবি পো. টিবি, 



€ ১৩ ) 

দামোদর নং--ন্দী, দামোদর কণানেল। 
দেব্গ্রাম--গ্রা, কবি, প্রা । 

নবাবহাট--গ্রা, প্রা কীত্তি। 

নারী গ্রা, সরকাকী কৃষি ক্ষেত | 

পলাসী--গ্রা, পো, রাই । 

পাচকুলা-__গ্রাঁ, পো । 

পালসিট-_গ্রা, রেল । 

বগুল-_গ্রা, ইউ । 

বর্ধমান-_শহর, মিউনি, প্রাই, ২১, রেল জং, কলেব্জ (বি-এ,-বি-এস 

সি), মহিলা ও টেকনলজি কলেজ, হ্রাস, সদর, শাসক আবাস, টসন্তাবাল, 

ফৌজদারী কালী মন্দির, বাজস্ব , ফৌজদ্নাবী ও সবকারশ কাছা, ফিজি, 

ভি ২, বিজলি কল, জল কল, তেল ও চাল কল, সিনেমা ৪, ধাত্রী শিক্ষ। 

কেন্দ্র, সাধক কমলাকাস্তের সাধন] পীঠ, রামকুষ্জ আশ্রম, বাংল। সাহিত? 

পরিষদ, বর্পমান রাজবাড়ী, ইম্পি ব্যাহ্ছ, কো-অপ। ব্যাক্ছ, বু শিকে, প্রস্থতি 

সদন, মটর বাস কেন্দ্র, মটর চালন। ও টেলারিং শিক্ষা কেন্দ্র, ডিঃ পো সুপার, 

বিকে আর, হিন্দি হাই, মান্দ্রাসা, প্রা -কীত্তি, হেল, শুলী-পুকুর,, চার্চ 

(গীঞ্1) । 

বলগনা- শ্বা, পো । 

বাক নং-- নদী । 

বাঘার--গ্রা, পো, প-শ্বা-কেন্, ভি, ইউ, গ্রাউ । 

বেলকাশ-_গ্রা, ইউ, | 

বোড়োবলরাম (বড় বলবাম)--গ্রা, তীর্থ । 

ইবকঠপুর--গ্রা, ইউ | 

ভাতশাল।1--গ্রা, টোল । 

ভাগারভিহি-__গ্রা, পো, প্রাই । 

ভিট]-_গ্রা, পো, হাই । 

মেহেদিবাগান--মহল্লা-টোল । 

রস্থলপুর-_ ইউ, পো, রেল, হাই, চালকল । 

রাজগঞ্জ-ম্থল (অস্থস)- প্রা কীত্তি, পো।। 

রাঁয়ান--নাটণকার, ইউ, ভি, পো । 

লাকুরন্ডি--পো; জলের কল। 
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ইউ--ইউনিয়নবোর্ড 

হাই-_উচ্চবিস্কালয় 
পন্যা ০কে--পল্লী স্বাস্থ কেন্দ্র 

নং--নদী 

মা (মাদ্রাস1)-__ উদ্দু, ফার্সী, আফবী 

পড়ার পাঠশাল? 
টোল-_সংস্কত ভাষা চচ্চা-কেন্দ্র 

পং--পরগণা 

১২ ) 

গ্রাস্গ্রাম 

ম_-মহকুম। 
সা-_সাক্ষর সংখ্যা 

আ1---আয়তন বর্গমাইল 

লো-্লোক বংখ্যা 

মৌ১-- মৌন 

রে আ--রেজিস্রী আফিল 

ইহাস- হাসপাতাল 

বুশি কে-_বুনিয়াদি শিক্ষা কেন্ত্র 

বদ্ধমান জেলার থানা পরিচিতি 

বধযান-থা, মঃ জেলা, বিভাগ, ভূক্তি, ১৯৮৩৭ সালের শ্রাচীন থানা, 

লে! ১,৫৩১৯৮ আআ ১৫৭**৯১ মিউনি, লো ৭৫,৩৭৬, সাক্ষর ৩৯,৬৫২ । 

থানা, মৌজা ১৩৯, শহর ৬, চাচ্চ (লীঞ্জ1), জিল। কংগ্রেস কাধ্যালয়, 

রামকুষ্ মিশন, “আশ্রম” সাধক পাট । 

কর্জলা__-গ্রা, রেল । 
কাঞ্চননগর- প্রা, কবি, প্রা কীর্তি, মেল], ডি, পে? । 

কানাইনাটশাল।-__গ্রা কীতি, মহত্ত-আশ্রম ৷ 

কাশিয়ারা-_গ্রা, পো, প-ন্যা-কেন্ছ্রঃ প্রাই । 

কুরমূন-_ গ্রা, পো, ইউ, হাই, বেঃ লালৰিহারী দে'র জন্মস্থান । 
ক্ষেতিরা--গ্রা, ইউ, পেল? ডি, প্রাই | 

গাংপুর গেজাপুর)--গ্রা, রেল । 
গোবিন্দ পুর-_ গ্রা, হোটগোবিন্দপুর দ্রষ্টব্য) 

. টিকরহাট--গ্রা, মাদ্রাসা 
জামার বোয়াপ)-_গ্রা, প-্থা-কে হাই জে) ভি। 

তালি (গদ্চ)--গ্রা, রেল, প্রা, কবি, পো, প্রাই 
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দামোদয় নং--নদী, দামোদর ক্যানেল। 

দেবগ্রাম--গ্রা, কবি, প্রা । 

নবাবহাট--গ্রা, প্রা কীত্তি | 

নারী-_গ্রাঃ সরকারী কৃষি ক্ষেত্র । 

পলালী--গ্রা, পো, প্রাই । 

পাচকুলা--গ্রা, পো । 

পালভিট-__গ্রা, রেল । 

বগুল-_গ্রা, ইউ ॥ 

বর্ধমান--শহর, মিউনি, প্রাই, ২১, বেল জং, কলেজ্জ (বি-এ,-বি-এস 

সি,), মহিলা ও টেকনলজি কলেজ, হাল, সদর, শাসক আবাল, সন্াবাল, 

ফৌজদারী কালী মন্দির, রাজন্ব , ফৌজদারী ও সরকারী কাছাবি, বিলি, 

ডি ২, বিজলি কল, জল কল, তেল ও চাল কল, সিনেমা ৪, ধাত্রী শিক্ষ। 

কেন্দ্র সাধক কমলাকাস্তের সাধনা পীঠ, রামকৃষ্ণ আশ্রম, বাংজ1 সাভিত্ণ 

পরিমদ, বর্ধমান রাজবাড়ী, ইম্পি ব্যাক্ষ, কো-অপা। ব্যাঙ্ক, বু শি কে, প্রস্থৃতি 

সদন, মটর বাস কেন্দ্র, মটর চালন। ও টেলারিং শিক্ষণ কেজ্জ, ডিঃ পো। সুপার, 

বিকে আর, তিন্দি হাই, মাপ্রাসী, প্রা :কীত্তি, বেল, শুলী-পুকুর,, চার্চ 

(গীর্জা) । 

বলগলা-শ্রাঃ পো । 

বাকা নং নদী । 

বাঘার-_-গ্রা, পো, প-ন্থা-কেন্দ্র, ভি, ইউ, প্রাই । 

বেলকাশ-_গ্রাঃ ইউ, | 

বোড়োবলরাম (বড় বলরাম)--_ গ্রা, তীর্থ । 

বকগপ্ুর--গ্রা, ইউ । 

ভাতশাল।--গ্রা, টোল । 

ভাগারডিহি_ গ্রা, পো, প্রাই । 

ভিটা--গ্রা, পো, শ্রাই । 

মেহেদিবাগান- মহ্ল্লা-টোল । 

রন্থুলপুর-_- ইউ, পো, বেল, হাই, চালকল । 

বাজগ্-স্থল (অস্থল)-_প্র1 কী, পো । 

রায়ান--নাটণকার, ইউ, ডি, পো । 

লাকুরন্ডি--০পো, জলের কল। 
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শক্তিগড়-_পো', রেল, প্রাই, প্রা কী, গল্ভী উন্গয়ন কেন্দ্র । 

সভঠা-ও্রাঃ পো, হাই । 

সরাইটিকব-- প্রা, ইউ । 

সাহাপুর--গ্রা, কৰি । 

সোনাপলাসী--গ্রা, পে! । 

হবি লভা--বর্ধমান মহঘ্া--টোল । 

হাটগে!বিন্দপুর-_গ্র।, প-স্বা- কেন্দ্র, হাই, পো । 

বিখ্যাত মিই--সপীতাভোগ, মিহিদান।, ল্যাংচ। (শক্ভিগন়্) । 

বিখ্যাত মেলা-__ঝুলন । | 
বিখযাত বোগ-_ বধমান জ্বর (35:৭2 ৮৮০) | 

বিখ্যাত লেক-_শ্বলাই দেবশম্দা, ডাঃ সুকুমার সেন, শ্রীত্র্গাশিব 

মুখোপাধ্যায় আই, এ, এস, ইত্যাদি । 

ছাপাখান। ২৪টি, হাট ১১টি, ম্জা ১৫টি, মহিলা কলেজ, মেডিকেল 

কলেজ উঠিয়া যাইতেছে । 

আউসগ্রাম থান। । 

আউসগ্রাম-_থা, ম-সদর বর্ধমান, ১৮৩৭ সালের প্রাচীন খান।, 

২ ২৩১৮৩ বঃ মা? জেলার বুম থানা, জো ৯০১৬৩২১ পা ১৭১৪ ৯৮৮৯ 

(লন্দিই) | মৌজা ১৬৩, হাই ৪ । 

অজয় নং আউশগগ্রাম খানার উত্তর শীমানা ॥ 

অমরপুর- শ্রী, ইউ বো, পো । 

অমরারগড়-_গ্রা।, পো।, তীর্থ, প্রা কখডি, প্রা | 

'আউশগ্রাম-__গ্রাঃ ইউ বিঃ পো, হাই, প্রাই, করি, প্রা কীতিঃ ডি, 

লো ১৪৯২, হাই, নীলকুঠী, থানা । কখিত আছে ইংঝাছেেন গ্রখম 

আমলে চৌকি আদালত ছিল । হহার পর বুদবুদে যায় ও পন্সে বর্ধমানে 
আসে । বন বিভাগ অফিস, কৃষিকবরণ, কবি-কু্ । 

উক্ত1--গ্রা, ইউ বো । 

এডাল-- গ্রা, শ্রাই । 

 আলেক়াণলিল শা গা পা 
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কুছর- নং, গ্রাম আউশগ্রামের উত্তর সীমানা । 

কোট! চেশ্তীপুর)-_ গ্রা, ইউ বো, নবান্তাক্-প্রবর্তক বখুনাথ শিরোমণির 
জন্সপীঠ, চিরকৃমারী বূপমঞ্জরী, বিছধী, দৌল অধ্যাপিক1 

গণপুর- গ্রা, পোঃ। 

গোল্লা-দেরী পুঝ-_গ্রা, পোৌঃ। 

গোপত্ৃৃুম-_-পং-- এই থানার অন্তর্গত । 

গুন্ধর1--গঃ গ্রা, লো ৪,৫৩৪, ইউ, হাই, রেল, যে:-আ, প্রা ২, 

টোল, ডি, লিনেমা, চালকল, হাট, মেল, বাস-ষ্টেশন, আউসগ্রাম-সার্কেল 

রাজন্ব কাছারি, গলসি সার্কেল অফিস। 

জঙ্গলমহল-_ এই থানা হইতে সুরু ও দুর্গাপুরে সারা | 

দীঘা__গ্রা, প্রা কী (নীলকুঠি ধবংস)। 
দীঘনগর--গ্রা, ইউ, পোঃ, ভাট, ভি, হাই, লো ২৩৮৮, মেল1। 

দেবশাল1-_ গা, ইউ, প্রাই । 

দেয়াশ__গ্রা, প্রাই, ন্বর্ণ পঙ্নক প্রাপ্ত ছা শ্ীপ্রমথনাথ বন্সী এম, এ, 

শব, এল, ও কংগ্রেস কম্মী শ্রীমৃত্ুঞ্জয় বন্দী এম, এর জন্মস্থান । 

পোচরা-_আউগ্রাম, অজ্জয় বাধ : 

প্রভাপপুর- গ্রা, ইউ। 

বন-নবগ্ৰাম-_-গ্রা, পোই, প্রাই, মাইলর, হাইকোর্টের বিচারপতি 

৬নলিনীরগ্জন চট্টোপাধ্যায়ের জন্মভূমি । 

বড়বেলগোনা-_ গ্রা, পো: । 

বিশ্ব খ্বাম-_গ্রাঃ ইউ, ভি। 

বেরেগা--গ্রা, ইউ । 

ভান্কী-_গ্রা, ইউ, প্রা কী, প্রাই । 

ভরি (ভুয়েরা)-_ গ্রা, প্রাই, টোল । 

ভেদিয়া--গ্রা, প্রাই, হাই, অজদ্ তীর, পে:, ভি, বেল, ছাট । 

ভেদিঘা-সাগরপোন্তা-_ অজয় দক্ষিণ বাধ । 

মনোহরসাহী-__পং, বসবীর্তন পদ্ধতির এই থানায় উৎপাত | 

মাড়ো--গ্রা, কবি রঘুলন্দন গোস্বামীর পাট । 

ব্লামনগর-গ্রা, ইউ । 
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(বাম) রাষচজপুর__গা, পো: । 

শিবদা--গ্রা, পোঃ, প্রাই | 

সন্ধিপুর_-€( মানমকর সন্সিকট ) মাবাঠা সেনাপতি ভাম্বঝ পণ্ডিত ও 

মুসলমান নবাব সন্ধি কেজ্ছ। 

সিধলে--গ্ডস্করার নিকট) মহাপণ্ডিত ভবনেৰ ভট্ট মহাত্মার পীঠ । 
সুয়াতা---সমবার় কৃষি ফাশ্ম, প্রাই । 

সোমাইপুর-_গ্র', গৌতম বুদ্ধের তলা-তীর্থ, প্রাই, । 

বিখ্যাত ব্ক্তি-_-ভট্ট ভবদেব ও স্থায়পপ্ডিত শুচৈতন্ত-সহুচর রঘুনাথ 
শিরোমণি । হাট, মেলা, সিনেমা! ১। 

ভাতাড় থান। ৷ 

ভাতাড়--থা, য শদর ৰর্ধমান, লে! ৮৪,৬৩৩, আ ১৬৬৬৬, 

সা ২৯,৩২৬, মৌজা ১০৫, শহর লাই । 

আমারুণ-_ গ্রা, ইউ, কবি, সাধক মধুশ্দন মুখোপাধ্যায়ের (ক) পাট, 

ভীর্থ, পোঃ, প্রাই ২, বেল । | 

একয়ার--গঃ গ্রা, লো ৪২৪৭, পপোঃ, পঃ ম্বাং কে, ভাই, ডি। 

কুবিজপুর-_ গ্রা, পো প্রাই । 

কুলচগ্ডা (নতু)_-অেধুনা ভাতাড়) গ্রা, হাই, কৰি, প্রাই । 

খরুল-_গ্রা, কৰি । 

দামোদর-_-কশানেল | 

নবাবনগর-- প্রা, ৰজা শিবির । 

নসীগ্রাম-_গহ গ্রা, করি, লো ৩,৭৮৬, হাই, প্রাই ৩। 

নিভ্যানন্দপুবর-_গ্রাঃ পো; । 

নোত। (চটা)-_ গ্রা, ইউ, ভি, প্রাই । 

পাতয়--প্রা, কবি । 

পোসলা-_গ্রা, গ্রাই, পোঃ । 
০ 

(ক) বর্তমান লেখকের পুজ্যপাদ পিতামহ । 



| . ৫ ১৭. ). 

. ধনপাশ-গঃ গ্রা, হাই, বেল, লো ৩,২২৯, পোঃ, গ্রাই । 

. বলগোনা-_ গ্রা, রেল, পো? গুদ্করা বলগনা বাসরুট । 

_ বড়বেলুন-গং গ্রাথ হাই, লো৷ ৪,৩৭৮, পো, টোল, তীর্থ ।- 
বাষশোর --গ্র1, ইউ, ডিঃ, পো: যাত্রাস! ! 

বামুনারা--গ্রা, ইউ । 
ত্রা্থণী নদী--ইহ।র উৎস এই থানায় | 

ভাতাড়--গ্রা,.থানাঃ রেল, বি, কে, আর, রেঃ আঃ, হাই, পোঃ, 
লো ৮৫৪ । 

মহাচাদা--গ্রা, ইউ, পোঃ, প্রাই | 

মহাতা-_গ্রাঃ, ডি, পোঃ, কবি, ইউ | 

গুশুনদীঘি-__গ্রা, ডি:, হাই | 

সাহেবগঞ্জ-_গ্রা, ইউ, পোঃ, পর্বে থানা ছিল ।) 

বিখ্যাত লোক-_সাধক, কবি মধুহ্দন মুখোপাধ্যায় । সিনেমা নাই, 
হাট ১ বেনপাস বাজার), মেল] ৭ । | 

জামালপুর থান।। 

জামালপুর-- থা, সদর মহকুমা, খোাপুর মৌজায় অবস্থিত) ইডেন 

ক্যানেল তীর, সরকারী জমিদারী কাছারী। লো ৮০,১০৬, আঃ ১০১-৫২, 

খাঃ ১৭,৩২৮, মৌজা ১২২ । 

অমরপুর-_গ্রা, ডিঃ, হাই, টোল । 

আঝাপুর- প্রা, ইউ, পো, হাই, পঃ শ্বাঃ কে ডিঃ পণ্ডিত) 

এ্ঁতিহাসিক ও আই সি এস রমেশচন্ছ দতের জন্মভূমি | 

আবুঝাটি--গ্রা, ইউ, পোঃ। 

ইডেন-ক্যানেল। 

ইলগরা-_-গ্রা, প্রসিদ্ধ অস্ত্র চিকিৎসক শ্রংশলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 

জনম 
কান।-””নং, নদী 4 
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কেওভাড়াশ্গ্রা, পোঃ । 

কুলীনগ্রাম--গ্রা, পো, কৰি । 

থশপুষ--গ্রা, থান জামালপুর এই মৌজায় অবস্থিত, লে? ৫৪২ । 
পোপালপুর রেওড়া)--গ্রা, পো হাই । 

চকদীঘি-_গ্রা, পো, ডি, ইউ, টোল, হাসপাতাল, জমীদার, রেল, 

প্রাক্তন মন্ত্রী বিজয়লাল সিং ও ডিঃ ৰোডে'র চেয়ারম্ণান মনিলাল সিং এর 

জন্মভূমি । | . 
চক্ষণজাদি--গ্রা, হাই । ূ 

জামালপুর- গ্রা, থা, রেল, ভাই, পোঃ, ইউ। 

জারগ্রাম-_গ্রা, পোঃ, ইউ । 

জোতগশ্রীরাম-_গ্রা, ইউ, পোঃ । 

জৌগ্রাম_গ্রা, রেল, ইউ, পো । 

নবগ্রাম-_ গ্রা, রেল, পো, 

পাচর1--গ্রা, ভি, ইউ, পো । 

পারাতল---গ্রা, পো, ইউ । 

বেকুগ্রাম- প্রা, ইউ, পোঃ। 

মশাগ্রাম--গ্রাঃ পো, রেল । 

রঙ্ষিনী মহলা--গ্রা, পোঃ | 

রাঁধাবল্লভবাটি-_ গ্রা, হাই । 

বেওড়া-গ্রা, (গোপালপুর দ্রষ্টবা) । 

শা হোসেনপুর-_আা, পোঃ। 

সাদিপুর--গ্রা, টোল । 

হবে-কালনা- প্রা, পোঃ, বেল । 

বিখ্যাত ব্যক্তি-_ডাঃ শ্রশৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অস্ত্র চিকিৎসক ও 

কবি যালাধর বহু । হাট, ৮, মেল। ৪, সিনেম! নাই, মাদ্রাসা নাই, 

গগুগ্রাম নাই, রেঃ আঃ ছিল, এখন নাই । 
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মেমারি থান। 

মেমারি--থা, সদর ম, মেমারি সার্কেল অফিস, সরকারী জমিদারী 

কাছানী। লে ১১৫,২২৩, আ ১৬৬৮৯, পবা ২৭১৪১৫, শ ১, মৌ২১৭। 

আমাদপুর-_-গ্রা ইউ, পোঃ ॥ ডাঃ রাধাকুমুদ ও. রামকমল মুখো- 
পাধযায়ের জন্মভূমি । 

আলিপুর-_-গ্রা, কবি নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের জন্মভূমি ৷ 

কলানবগ্রাম__গ্রা, বুঃ শি, কেন্দ্র, কংগ্রেস কম্ম্ণী গ্রবিজয়কুমার 
ভট্টাচাধ্যের পাট । 

কামার কিত-_গ্রা, পো: । 

কালেশখখর- শগ্রা, ভি । 

কাঠ কুরুত্ব1--গ্রা, পো: । 

কুচুট__গ্রা, পো, ইউ, পঃ স্বাঃ কে: । 

গোপ-গাস্তার_-গ্রা, ইউ । 

ঘোষ--গ্রা, ভি । 

টাচাই-গ্রা, পোঃ, টোল । 

চোতখগু--এ্র1, পোঃ । 

জাবুই-_ গ্রা, অনাথ আশ্রম । 

টোল--গ্রা, কংগ্রেস কম্মী শ্রাআৰদুস সান্তার বি, এল, এম পির 

জন্মন্ভমি । 

ভেয়ে মগরা--গ্রা, দেশনেত? শ্রীহ্বরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় আই, লি, 

এস এর জন্মভূমি । 

দলুইবাজার--প্রা, ইউ । 
দেবীপুর--গ্রাঃ ইউ, বেল, পো, পঃ শ্বাঃ কে: 

ুর্গাপুর-_গ্রা, পঃ স্বাঃ কে । 

লবস্থ1__গ্রাঃ ইউ, পোঃ। 

নিসিরাগড়-- গ্রা, ভি। 

লীমো- শ্রী, ইউ, ভি । 

পাল্লারোড-গ্রা, বেল, ডি, পোঃ । 

পাহারহাটি-_-গ্রা, হাই, পঃ ্বাঃ কে: । 
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বাগিলা--শ্রা, পৌছ রেল, ভি। 
বহর---গ্রা, পোঃ 

 ৰড় পলাসন--গং প্রা, পো, হাই, লো] ৩১১০১ ইউ | 

বাহার পুর-_ গ্রা, পোঃ। 

বাকোক। মহেশ- গর, পোঃ । 

বিটর-_গ্রা, পোঃ, ডি, পঃ স্ব কেন্দ্র । 

বোরসোল- প্রা” পোঃ | 

বোহার-_ গ্রা, ইউ | 

ভৈটা-_গ্রা, হাই । 

যগুলগ্রাম--গঃ গ্রা, লো ৫,৫৫ ৭, তীর্থ 

£ লো, ৫১০৫, পঃ স্বাঃ তেই) বেল, রে আঃ, ভিং, হাই, 

চাল কল, সিনেম। । 

রস্থলপুর -_ গ্রা, পোঠ হাই, বেল । 

রাধাকান্তপুর-_গ্রা, পো: । 

সন্পগগাছি _গ্রা, মাদ্রাসা । 

সাতগাছিয়৷ --গ্রা, পোঃ, ইউ, ডিঃ, হাই । 

বিখাত লোক, দেশ নায়ক স্্রেন্্রনাথ বন্দযোপাধঠায়, আই, সি, এস । 

হাট--৬। 

মেলা ১২। 

সিনেমা । 

গলসী থান।। 

গলসী শ্পথাঃ মু সদর, বদ্ধমান। জো, ১৭০০১, ছা, ১৮৩৯৬, 

মৌ, ৯৫০, স্যাত ২২,১৮২ ॥. 
আদর) (হাটি)_-গ্রা, ইউ, ডি, পোঃ। 
উচগ্রাম- গ্রা, ইউ: । 
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কিশোয় কোপ! (নৰগ্রাম)-_ গ্রা, হাই)! 

কুলগড়িয়া-_গ্রা, মাজ্রাসা । 
কুলনগর (মানকর)-_গ্রা, কবি । 

থড়ি--নং, এই থানায় উৎস। | 
খান।-_জং, গ্রাঃ লুপ লাইন ও মেন লাইন সন্ধি। 
থানেো- _গ্রা, ইউ । 

গলসী- _গ:ঃ গ্রা, হাই, পঃ স্বাঃ কে: রেল, ইউ, লো ৪,০৪০, দিল্লী 
কলিকাতা সড়ক, থানা, সরকারী জমিদারী কাছাবি। 

গোহগ্রাম-- গ্রা, পোঃ। | 

দামোদর ক্যানেল-_-এই স্থান হইতে সেচের কণানেল আর । 

দুয়ারনড়ি-__গ্রা, পোঃ 

পাওুদহ-গ্রাঃ ইউ । 

পারাজ-_ গ্রা, বেল, পো, ইউ | 

পোতনা--গ্রা, ইউ (প্রাচীন থানার নাম, ১৮৩৭ সালে থানা ছিল) | 

পুরাণ গা--গঃ প্রাঃ লো ৪৮৪৩ । 

বাকা-- নং, নদী । | 

বুদবুদ-__গ্রা, পো, মুনসেফী আদালত, ১৮৭৯ খৃঃ অন্ধ পর্থ্যস্ত। 

পানাগড মিলিটারী বেস আরম্ভ, দ্ধি টি রোড, পুলিস ফাড়ি। 

সুরি-- গ্রা, ইউ | 

মসিদপুর-_গ্রা, ইউ | | 

মানকর-_গ্রা, ইউ, হাই, বেঃ আঃ, রেল, পানেক বুরুজ, খৃষ্টান 

মিশনারী (মহিলা কেন্দ্র), চাচ্চ । 

বণভিহা--গ্রা, পোঃ, দামোদর ক্যালেলের বাধ ও অফিস । 

রামগোপালপুক --গ্রা, পোঠ, হাই । 

লোয়1--শ্রা, ইউ | 

শীল জুজুটি--লামোদরের উত্তর বাধ আরম্ত, জামালপুর পব্যস্ত 

বিশ্বৃ্ত | 

শের-সাহ-সড়ক-_-(জি, টি, রোড), নি দিল্লী, সড়ক । 

স্টামনুন্দরপুর-_ গ্রা, পোঃ | ৰ 

সাটিনন্দী-_গ্রা, পোঃ, ইউ, মাননীয় দেশনায়ক ও মন্ত্রী শ্ীবাদবেজ্জনাথ 
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গাজা অমি ॥ . ও 

সবকো-গ্রা, পো, হাই, ইং জেখক গ্রভাপডজ জারেন অনমস্থান, ্  

বটল পোঃ | 

বিখ্যাত লোক হন্ী জ্রীঘাহবেজলাখ পাজ। । 

হাউ ৮ 

দেলা-১২ 1 

রায়ুন। থান 

বায়লা--থান| সঙ্গর ম, ১৮৩৭ খুঃ অকের প্রাচীন থানা, লো 
১১১,১৬৯, সা ২৭, ৮১২, মৌ ১৯৮, আ। ১৮৭১৩ । 

আরুই--গ্রা, ইউ । | 

আহার বেলমা-__গ্রা, ভাই, কলেজ, ভি। 

উচালন--গ্রা, ইউ, পো: । 

কট শিনুল _-গ্রা, ও্রাঃ কীন্তি । 
কাইতি-_গ্রা, ইউ, হাই, পোঃ কবি । 

জগ দামোদবের শাখা নদী । 
কেশবপ্ুব _ , পো, ভি ॥ 

গোতান _ গ্রা, ও ভি । 

গোপীনাথপুর --গ্রা, বেল । 

ছোট €বলান--গ্রা, পো, টোল । 

 দামূন্যা-_ প্রা, টোল, কবি-কক্ষন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর জন্মভূমি ? 
 ধামাস-_-গ্রা, দেশনায়ক শ্রীলাশরথি তা এম, পির জগ্পুশ্থান । 
নট-গ্রা, ইউ 1 | | 

_ লাডুগ্রাম নোন্বীগ্রাম)--গ্রা, ইউ, পোঃ, তীর্থ । 

| শলাশন- প্রা, ইউ, পোঃ । | | 

পাহালানপুর-_-৩) ইউ, টোল । 
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পাডা-_-গ্রা, পোঃ। . 

ইপটা-গ্রা, ইউ, পোঃ 1 
বনভজীর-্গ্রা, পো: । 

বরজপোতা-- গ্রা, মানাল! । 
বড়বৈনান-_গ্রা, ইউ, পোঃ । 
বাশ।--গ্রা, কৰি । 

বুজরুকদীদ্ি-_ গ্রা, পোঃ | 

মগুরা-_গ্রী, ইউ । 

মেরাল--গ্রা, পোঃ, ডি, হাই । | 

রায়না--গ্রা, থা, ভাই, রে: আঃ, পো লেো। ১৩৭২, খেল (বি, ভি, 

আর,) সরকারী জমিদারী কাছারী, খান! ছিল, উঠিক্া! গিম্বাছে ) 

শাকনাড়।-_গ্রা, পে।2, ভিঃ, বিদ্যাসাগরের গুরু প্রেমচজ্ তর্কবাগীশের 

জন্মতূযি ও তাহার (তর্কবাগীশের) জননী কুডুনি দেবীও অধ্যাপিক্ষ! 

ছিলেন । 
শ্যামনুন্দরপুর-_গ্রা, ইউ, টোল, পো, নতুন রায়না, থান। এইখালে |). 

শ্রীরামপুর --্রী, কবি । | 
শেহার! (বাজার)__গ্রা, ইউ, পো, রেল, ছাই । 
সবলদহ _-গ্রা, দেশনেভা। রাসৰিহাবী বনুর জন্মস্থান । 

হিজললা - গ্রা, ইউ; পোঃ। 

বিখ্যাত লোক--কবিকষ্কন, রাপধিছারী বন্ধ ও ্রীদাশকথী ত1। 

যায়না বহু বীর-নারীর আন্ত বিখ্যাত । দক্ষিণরাঢ বিখ্যাত মহল! রাণী 

ভবশগ্ষয়ী পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধ কডিয়! রায়-বাঘিনী উপাধি পান। 

সাহেবের লেখ! ভি: গেব্েটারে এদের দন্থা নারী বলেন, কিন্তু একাই 
বীর-ব!ল।  বীর-ক্পমণী । সিনেমা! নাই । হার্ট ১২, ছেলা ৪। 

খণগডযোধ থানা 

খগুঘোহ--খা, লগ স, আ ১০১৫২, মৌজা ১০৪, লে! ৬০,০৯৪ 

সা ১৩০২৫, যে অফিল। 



উতরিদ--গ্রা, ইউ, মান্াসা । | 
ওয়ারি-_গ্রা, পোঠ কংগ্রেসকর্্মী বিজয় নিলা করিল অপুদি 1 
কইওর-- 1, টিক ইউ, রেল, শ্রীঅরবিষা শিক্ষা উন্মনিলখকল রায়ে 

জন্মাত্থান। 

কাজিপাড়। (উচালন্)-- প্রা, কৰি। 

কেন্দুর-__ গ্রা, পোঠি। 

কষ্পুর-_গ্রা, কৰি ঘনবা'ম । 
 খগ্ুঘোষ-ওএ্রা, ইউ+ খা, রেঃ আঃ, ভি, বি, ভি, আর রেল, হল 

২১৭৫ সরকারি জাষদারী কাছারী। 

গোপালবেড়া--গ্রা, ইউ । 

গোপীনাথপুক-- গ্রা, ভি । 

চণ্ীপুর (বেক্প্রাম)-- প্রা, পোঃ। 

জবিল। --গ্রা, পো । 

তোড়কোনা- প্রা, পোঃ টোল, হাই, প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি 

ভাঃ কঝাসবিহারী ঘোষের পাট । 

দামোদর নং_ থানার উত্তর লীমান।। 

বীজপুর--গ্রা, পোঃ । 

বেডুপ্রাম--গ্রা, ইউ । 

বৌোয়াইচেপ্ী)-- গ্রা, পোঃ, রেল, তীর্থ ) 

লোদলা--গ্রাঃ ইউ । 

শশঙ্গা__ প্রা, ইউ, ৫পাঃ | 

শাম-লার প্রা, পো । 

শাখারী-__গ্রা, ইউ,*পো: 

লগরাই- গ্রা, ইউ, পোঃ ॥ 

সরঙ্গা-_ গ্রা, পোঃ, ) 

বিখ্যাত লোক--শ্রাঅরবিন্দ শিশ্তয শ্রীআঅনিলবরণ বায় ও ডাঃ বাপ- 

বিহারী ঘোষ । বিদৃধী অধ্যাপিক। ভগবতা দেবী স্বামীর মৃতুণতে সহমত? 

ঝা সত্ভী হইন। হাট ৫, মেলা ১২, সিলেমা নাই। 



0২৫) 

_. কাটোয়া থান! 
কাটোয়া_ম, থা, শ, মিউনি, জো ১২৮,১৯৩, আ ১৩১৩১, স। 

৩৩১,৩৯৫, মৌ ১২৩১ শ ২, ১৮৩৭ সালের প্রাচীন থানা । বেঃ আও তীর্থ, 

চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণ মঠ, ইম্পিরিযাল ব্যাঙ্ক শাখা, টেলিফোন ইত্যাদি । 

অগ্রন্থীপ---গ গ্রা, ইউ, তীর্থ লে! ৩১৮০১ পো রেল, প স্ব কে, 

তীর্থ । 

অজয় নং--নদী এইখানে (কাটোদায়) ভাগীক্ষথীতে মিশিয়াছে। 

আলমপুর-_ প্রা, ইউ, পোঃ। 
ওকরসা-_ গ্র', হাই । 

করজগ্রাম-_ গ প্রাঃ মা, লো ৩৩৩৭ । 

করেরি--গ্রা, পোত। 

_কডুই-_গ্রা, ইউ, কবি শ্রীকালিদাস রাষের পাট । 

কাটোয়া--শ, মিউনি, তীর্থ, সরোজিনী নাইডু ও বিপিনচন্্র পালেক 

জন্মভূমি, রেঃ আঃ, টোল, পোঃ ২১. হাস, হাই ২, রেল জং, সিনেমা, লো 

১৫,৫৩৩, বু শি কে, রামকুষ্ণ আশ্রম, বিজলি, বন্দর, মারাঠা ভাঙ্ছর 

পণ্ডিতের ছাউনি, সরকারী রাজস্ব কাছারি ইত্যাদি ।. 
কালিকাপুর--গ্রাঃ পোঃ | 

কাশীগ্রাম-_গ্রা, ইউ, ডি: | 
খাজুরডি--গ্রা, ইউ, ডিঃ। 

গীপগ্রাম-গ্রা ইউ, ডিও । 

০থোবহাট-_-গ্রা, তীর্থ । 

চন্দ্রপুর-গ্রা, হাই । 

চাঞ্জাল-_গ্রা, লেঃ | 

চুপুনি_গ্রা, পোঃ, ডাঃ শ্রীপ্রমথনাথ বন্দোপাধ্যান্। কলিঃ বিশ্ব- 

বিদ্যালয়ের ভূতপৃর্বব ভাইসচ্যানসেলার ও আই, এ, এস, শুশডুনাথ ঘন্দোযা- 

পাধ্যায় জেল! শাসকের জন্মভূমি | 

অগদানন্দপুর __ গ্রা, ইউ | 
জামরা--গ্রা? পোহ। 

. টোইয়া বৈগ্ধপুর- গ্রা, কৰি। 
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 ঈাইহাট--শ, মিউনি, রেল, হাই, লে ৮,১৪৯, তীর্থ, হাঁস, পোঃ ) 
পধগাননতল1--গ্রা, হাই । 4 

বাধমুড়া _-গ্রা, কাৰে। 

ব্রাহ্মণী--নং, নদী । | 

ভাগীরথী--নং, নদীতীরে কাটোয়! তীর্থ । 

মুসথুলি-_গ্রাঃ পো: । 

ষাজীগ্রাঙ-_গ্রা, কবি । 

শ্রীথণ্ড--গ গ্রা, লে! ৪৪৮০, বেল ভিঃ, পৌঃ, ইউ, কৰি । 
শ্রীবাটী-_গ্রা, ইউ, পো । 

সরগ্রাম---গ্রা, মাত্রাসা | 

লিঙ্গি-_গ্রা, ইউ, পো, কবি কাশীরাম দাস পাট । 

আুলপুর--গ্রা, পোহ । 

বিখ্/ত লোক-_-সরোজিনী লাইডূ, বিপিনচন্দ্র পাল, ডাঃ প্রমথনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি কাশীরাম মাস ও কবি শ্রীকালিদাল রায় । বিখ্যাভ 
কাঠিক পুজ] | ছাপাখান! ১১, হাট ৪, মেল ১১, চার্চ নাই, সিলেমা ১। 

মঙ্গলকোট থান? 

মঙজজলকোট--১৮৩৭ সালের প্রাচীন থানা । থা ম কাটোয়া, চে? 

৮৮১৮৭১, অ। ১৪১২৬, মৌ ১২৮, সা ১৮,৪১৮ । 

অজয় নং লদী। 

উজানি--(কুনুর-অজ্জয় নদীর সঙ্গম উজানীর নিকট) গ্রা, কৰি 

লোচন দাসের পাট ও কুমুদরঞ্জন মল্লিকের বাসম্থান, তীর্থ, ৫১পীঠ। 
৫কচর-_গ্রা, ইউ, ভি, বেল+ পোঃ । 

কাসেমলগর-গ্রাও ভিঃ হাই, পোহ । 

(ক্ুঙর-_-নং, উজজানী-কুহুর-অজয় সম । 
কুডা--গ্র। টোল । 



8২৭). 

কোগ্রাম-_গ্রা, (উজানী ত্রষ্টব) ৷ 
কৌরারপুর--গ্রা, হাই, টোল । 

ক্ষীরগ্রাম-.গ্রা, ইউ, তীর্থ, পো, €১ লীগ । বাহায়ণধুগেক দেবতা" 
পাঠ । 

গতিষ্ঠ।-_গ্রা, ইউ, ম্বর্ণ-পদক-প্রাপ্ত ছাআ ও বিশ্ববিভ্ভালয়ের অধ্যাপক 
ভোলানাথ পালের জন্মভূমি । 

গুহগ্রাম--গ্রা, টোল । 

চাণক---গ্রা, ইউ, কবি, শিক্ষাব্রতী রলময় মিত্রের জন্স্থান। 

ঝিলু--গ্রা, ইউ | 

নতুনহাট--গ্রা, পোঃ । 

নিগন--গ্রা, রেল, তীর্থ, ইউ । 

পলসনা-_গ্রা, টোল । 

পালিগ্রাম--গ্রা, ইউ, পোঃ. কবি । 

বাজার-বন-কাপ।সি--গ্রা, পোঃ, হাট । 

বাল্যেগ্রাম-__গ্রা, টোল । 

ব্রাহ্মণী নং_-লদী । 

ভালুগ্রাম--গ্রা, ইউ, পোঃ । 

মঙ্গলকোট--গগ্ুগ্রাম, ইউ, খা, রে আঃ, ডিত, ছাই, পো সন্গকাকি 

কাছারি, প্রা! কীন্ডি মাদ্রাস', লো ৩১১৪৭ | 

মাঝিগ্রাম--£্, ইউ, তীর্থ ডাঃ গণপন্ডি পাজার জন্মভূমি | 
মাথরুন-_-গ্রা, পোঃ,দানবীর মণীন্দ্রচন্জ নন্দীর জন্মভূমি । 

যবগ্রাম- গ্রা, হাই । 

লাখুরিয়।-_-গ্রা, ইউ | 

শহ্করপুর-_ গ্রা, তীর্থ । 

শিমুলিয়া-_-গ্রা, ইউ, পোঃ | 

তলগ্রাম- গ্রাস টোল । 

সাওতা--গ্রা, রেল । 

সিউর--_গ্রা, কবি । 

বিখ্যাত ব্যক্তি--টবফবকবি লোচন পাস, মণীন্দচন্দ্র নন্দী ও কৰি 

করন মল্লিক, হাট ১ মেলা ১২৯ সিনেমা নাই । 
০০০০১১০০১১১ 



কেতুপ্রাম থানা 
কেতুগ্রাম--খা, ম কাটোয়া, আ ১৬,৭২৩, লো ৯৭,৫৩০ সা 

১৮,৭৭১, মৌ ১১৭1 

আজম নং-লদী, এই থানার মধ্য দিয়া কাটোয়ায় গজায় মিশিয়াছে । 

আগরভাঙ্গা__গ্রা, ইউ, মা। 

'আনাখানা_গ্রা, ইউ, পোঃ, ভিঃ ) 
'আমগুড়ি (গোপালনগর)-_গ্রা, হাই |. 

কাদড়া-গ গ্রা, পোঃ, লো! ৩৩৭৬১ ইউ, কৰি জ্ঞান দ1সের পাট । 

কুলাইস্গ্রা, পোঃ। 

কেওগ্রাম (কেতগ্রাম)-_গ গ্রা, পোঃ১ থে আঃ, থা, ভি হাই, ইউ, 

প্রাকীত্তি, টোল, লে ৩২৩৩ । 

খাটুণ্তী--গ্রা, পো, টোল । 

গঙ্গাটিকুরি-_গ্রা, রেল, টোল; ইউ, ব্যজ-কবি ইঞ্্রনাথ বন্দেঠা- 
পাধ্যায়ের পাট । কেকতুগ্রাম সার্কেল সরকারী জমিদাবী কাছারী । 

ঝবামটপুঝ- _গ্রা, দার্শনিক কবি কষ্ঃদাস কবিরাজের পাঠ । 

দক্ষি“ক্িহি--গ্রা, তীর্থ । 

নবগ্রাম- গ্রা,ঃ ইউ 1 

নীরল-_গ্রা, রেল, পোঃ | 

পলিতা_ গ্রা, ইউ |: 

পাচ'গী--গ্রা, রেল। 

পাওুগ্রাম-_-গ্রা, ইউ । 

বহুল।--গ্র।, তীর্থ । 

ব্বাহারান__গ্রা, পোঃ । 
বাধল। নং নদী । 

বিশ্বেশ্বর-_গ্রা তীঃ, ডি, ইউ । 

বেগুনকোলা--গ্রা, কৰি । 

বেরুগ্রাম-- প্রা, ইউ । 

ভরন--গ্রা, হাই । 
মালিহা-গ্রা, গ্রাকীঃ ॥ 
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. মাহন্দী__ গ্রা, পোহ। 

মৌগ্রাম--গ গ্রা, পো ইউ,-ডি, লো ৩,৯৫১.) 
রহ্থই-_গ্রা, ভীর্থ, অজয় তীর । 

রাঁজুর--এী, ইউ, হাই, পো । 

শিবলুন__-এই, হাই, ডিঃ । 

জীরামপুর এ, টোল । 
শ্ীগ্রাম---এ, পোহ। 

সীঁতাহ।টী (€নহাটা)--এঃ ভি, কবি, ইউ.। 

হলদি-নওপাড়1-- ১ পোঃ | 

বিখ্যাত ব্যক্তি-__ কবি জ্ঞানদাস, কবি কৃষ্ণদাল কাবরাজ ও ব্য কবি 

ইজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । হাট ৮, মেলা ১১, সিনেমা! নাই ॥ 

কালন। থান। 

কালন।--ম, থা, ১৮৩৭ সাবের প্রাচীন থানা, লো ১২২,৫৩৪, 

আ। ১৩৪২০, সা ৩২৬৭১, মৌ ২১১ শ১। 

অন্বিক কাললা---শ, ম, থা, রেল, সিনেমা, হাই ৪% মিউনি, হাল, 

তীর্থ, প্রাঃ বন্দর, চার্চ, লো ১৭,৩২৪, কবি সাধক কমলাকান্ত, সরকারি 
জমিদারী কাছাৰি । 

আকালপৌধ--গ্রা, পো, ডিং, ইউ । 

আটঘরিয়। - গ্রা, পোঃ, ইউ । 

আনথল--গ্রা, পোঃ, ইউ । 

আঙ্গারসোন-_গ্রা, ভিঃ, ইউ । 

কল্ঠাণপুবর-_গ্রা, ইউ । 

কাজন। কোর্ট__রেল, (অস্থিক! কালন। দেখুন) । 
কাকুবিয়।-__গ্রা, ইউ । 

কফ্ণদেবপুর-_-গ প্রা লো ৪১০৯, ইউ, ভিঃ | 

চা-গ্রান--গ্রা, টোল, ভিঃ | | 



( ৬৯. ) 

(সত) গিনি স্বামী বিবেকানন্দের পি 1." 

ধাত্রীগ্রাম-_ গ্রা, পোঠ ভি ইউ, রেল, হাই । | 
নাদাই-_গ্রা, ইউ। 

পিশ্ডিরা--গ্রাঃ ইউ। 

গপুর-গ্রা, হাই। 

বড় ধামাস---গ্রাঁ, ইউ, ডি: । 

বাকুলিয়া__গ্রা, কবি, রঙ্গলাল বন্য্যোপাধ্তায়ের পাট । 
বাঘনাপাড়া--গ্রা, তীর্থ, রেল, ইউ, ভাঃ সগবৎকুমার শান্রীর পীঠ । 
বাদল1---গ্রাঃ ইউ, হাই । 

বৈভ্যপুর-_গ্রা, ইউ, ডিঃ, টোল । 

মধুপুর--গ্রা, ভিঃ | 

রাণীহাটী পং--পরগণ', বসকীর্তনের জন্য প্রসিদ্ধ 

সহজপুর-_গ্রা, টোল । 

সাদীপুর-_গ্রাঃ পো । 

সিষলন- গ্রা, পোঃ । 

সিঙ্গারকোণ-_গ্রা, পোঃ, তীর্থ । 

সথলভানপুর-__গ্রা, ইউ, হাই, হাস। 

বিখ্যাত লোক--সাধক কবি কমলাকণস্ত, কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 

স্বামী বিবেকানন্দ, বিদুধী মহিলা জাহৰী দেবী । চৈতন্যদেবের পরিক্রম 

ভূমি । হাট ৭, মেলা ৫৫:ছাপাখানা ৪ । 

মন্তেশ্বর থান। 

মন্তেশ্বর থানা--থা, ১৮৩৭ সালের "প্রাচীন থানা, আ ১১৭৮৬, 
লো! ৭৮১৫৮৯, সা ১৭১৪৭০) মৌজ1 ১৩৪ । | 

কুলুই-_গ্রা, ভিঃ । 
কাইগ্রাম---গ্রা, ভিঃ | 
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 কুহ্যগ্রাম-গ্রা, পোঠ ইউ, হাই । 
খাপুর--গ্রা, পো 1 | 

জাসনা-_গ্রীঃ পোঃ, ডিঃ, ইউ, হাইকোর্টের বিচারপতি । 

দেন্ুড়-__গ্রা।, কবি বুন্দাৰন দাসের পাট । 
পাতুন-_গ্রা, তীর্থ যোগ-দর্শন-প্রণেতা, পাতঞ্জল মুনির লাধন পীঠ । 
শিপলুন---গ্রা, ইউ, পোঃ। 
পুটন্থরি-_গ্রা, ইউ, ডিং, হাই । 

ভাগরাস্গ্রা, মং । 

. অধ্যম্গ্রাম (মাঝের গ্রাম)--গ্রা, ইউ, হাই, পোঃ। 

মন্তেখবর--গ্রা, থা, ভিঃ, হাই, পো, লেো। ২৬৫৩ । 

মামুদপুর--গ্রা, পোঃ, ইউ । 

মালভাঙা-__গ্রা, পো । 

মামুদপুষ--গ্রা, পোত, ইউ ॥ 

মালভাঙ্গা- _গ্রা, পো: | 

রাইগ্রাম- গ্রাঞ্পোঃ | 

আশুনিয়।-গ্রা, পো, ইউ, হাই, তীর্থ । 

বিখ্যাত ব্যক্তি-- কবি বুন্দাৰন দাস । হাট ৬, মেলা ১১, বেল 

নাই, শহর নাই, দিনেমা নাই, টোল নাই। 

পুর্ববস্থলী থান? 
পূর্বস্থলী-_ থা, ম,কালনা, ১৮৩৭ খ্ুষ্টাব্জের প্রাচীন থানা । লে! 

১৩৪,৬২৮, সা ২০,৫১৬, ঘসা ১৩২৯৭, মৌ ১৮৩। 

কালেখা-তলা-গ্রা, ইউ । 

ক্ষার্ঠশালী--গ্রা, পোঃ । 

 ভক,ৰামনগড়িয়।-গ্রা, পো, | | 

চুপী- প্রা, তীর্থ” কৰি সত্যোন্্র দত্ত ও সাহিতিতিক ও এতিহাপিক 
অক্ষয়কুমার দতের জন্মস্থান |: | . 
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জাহান্নগর--গ্রা, ইউ । 

দীর্ঘপাড়া --গ্রা, ভিঃ । 

দোঞাছিয়1-- গ্রা, ইউ, ভিঃ, ভীর্ঘথ ॥ 

নাদনঘাট (নন্দনঘাট)--প্রা, খড়ি নদীতীরে, ইউ, হাই । 

নারারপপুষ্”(পাটুলি)__গ্রা, তীর্থ । 
মিমদহ--গ্রা, ইউ । 
পাটুলী--গ গ্রা, ইউ, হাই, রেল, লো ৩১৮২৫, ভি, তীর্থ । 

পীল1--গ্রা, ইউ, কৰি দাশবথী রায় । 

পূর্ববন্থলী--গ্রা, থা, পো:, হাই, টোল, ইউ, পঃ ম্বাঁ কে, লো ১৩১৩, 

য়েং আঃ, সরকারি জমিদানী কাছারী । 

বগপুর-- গ্রঃ ইউ । 

ভাগীরথী নং--প্রসিদ্ধ নদী এই থানার পৃর্বলীম1 ) 

মাজিদা-_গ্রা, ইউ । 

মুকসিম পাড়া-_গ্রাঃ ইউ । 

মেড়তলা-_গ্রা, পো । 

শরভাজ-_-গ্রাঃ ডাঃ উপেক্নাথ ব্রহ্মচারী । 

শ্ীবামপুর-_-গ গ্রা, ইন্ট, জো ৪২৫৩। 

সমুত্রগড়-_ গ্রা, ইউ, রেল, তিঃ । 

হাপুরিয়--গ্রা, পোঃ। 

বিখ্যাত ব্যক্তিস্পপ্ডিত অক্ষয়কুমার দত্তঃ কবি সত্যেক্জনাথ দত্ত ও 

হাশরথি রায় । হাট ৯», হেল। ৭, মাত্রাসা, সিনেমা ও শহব নাই। 

কাকস। থানা 

কাকসা--থা, ম আসানসোল, লে? ৫০,১৯১, সা ১৩,৩২০, আ' 
১০৮৮৭, মৌ ৮৪ | 

অঙ্জয় নং--নদী খানাক উত্তর সীমান। । 
0 অন্ভুন পুর প্রা পোহ । | 



& ৩৬ ) 

'আমলাজ্োড়া_গ্রা, ইউ, প্রাই | 
কসবা-চম্পাইনগর-_গ্রা, তীর্থ । 

কাকসা--গ্রা, থা, ভিঃ, ইউ, হাই টোল, লো ২৭০৪, প্রাই। 
কুনর নং" নদী । 

গোপালপুর-_-গ্র।, ইউ, হাই, টোল, পোঃ। 
গৌল্লাজপুর-_গ্র।, প্রা কীত্তি। 

তিল কচজ্ পুর-_গ্রা, পো । 

দামোদর নং--নদী, থানার দক্ষিণ সীমানা । 

দিল্লী সড়ক-_- এই খানার মধ্য দিয়! গিয়াছে । 

পানাগড়-_গ গ্রা, লো ৬৯৯৭, পো: ২, বিমানভূমিঃ পলটন ভাজ । 

বনকাটি (অযোধ্যা)__-গ্রা, ইউ পোঃ । 

বিদ্বিহার-_- গ্রা, ইউ । রঃ 

বিরুডিহ1-_ গ্রা, বিমান ষ্রেশন, কৰি কনকভৃষণ মুখোপাধণায়। 

মালানদিখী-_গ্রা, ইউ, ভি । 

মুরারীপুর-_গ্রা, পোঃ । 
রাজবাধ--গ্রা1, রেল, পো । 

শিবপুর-_গ্রা, পো: । 

সিলামপুর-_গ্রা, খেয়া, পোঃ। 

খনি আছে, হাট ৫, মেলা ৫ | সিনেমা, বেঃ অফিস ও মাক্রালা নাই। 

হীরাপুর থান। 

হীরাপুর-_-থা, ম আসানসোল, লো ৫৯,৯৩৪, লা ১১,৪২৯, আ 

২৪৫৭, মৌ ২৬, শ ১, এই থান। নতুন ক্ষ্টি, পুর্ব্বে আসানসোল খানাকুত্ত 

ছিল । 

মামোদর _-গ্রা, রেল, কাপড় কল, গ্ামোদর তীরে । 

নঝপিং বাধ--গ গ্রা, লো ৯,৯৯৬ । 
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বার্ণপুর__শ, রেল, হাই ২, লো ১৮,৪৮৭, পোঃ ২, ইউ, লিনেষা ২, 
লৌহ কারখান! । 

বিদ্ঞাননপুর _গ্রা, ইউ, পোঃ। 

সাত-_গ গ্রা, লো ৫৩৮৯, কারথান] | 

হীরাপুর-_গ গ্রা, থা, ইউ, লো ৫৮৭৮ । বার্শপুর-হীরপুর বিখ্যাত 
লোহার কারখানা । 

খনি অঞ্চল, হাট নাই, মলা ৫, সিনেমা! ২, টোল ও মাদ্রাসা নাই । 

চিওুরপগ্ীন থান! 

চিত্তরঞ্জন থানা-_দেশ শ্বাধীন হওয়ার পর নতুন শিল্প-শহর-থানা, 
বিহার লীমান্তে বদ্ধমান জেলার উত্তর ৮০০০ মৌজায় (সালানপুর থান? 

স্থাপিত হইয়াছে । 

চিত্তরঞন_-শ, বেল, লে ১৬,১৬২, ভাই, লিনেমা ২, আআ 
২৮৫"৬৪ (একর), চলিষুঃ রেল ইঞ্জিনের কারখানা । দেশবন্ধথু চিত্তরঞ্জন 

দাসের নাম অনুসারে শহবের নাম গচিত্বরঞন? হইয়াছে । এই কারথান। 

রালিয়ার প্রধান মন্ত্রী মহাত্ম। বুলগানিন ও দেশনায়ক মহামতি ক্রেশ্চেভ কর্তৃক 

গত ১৯৫৫ খৃষ্টানদের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে পরিদৃষ্ট হওয়ায় এই থানা ও 
বন্ধমান জেলা জগৎ বিখ্াত হইয়াছে । ইহাদের বিদায় বাণী থান- 

পরিচিতির শেষে সংযোক্জিত হইয়াছে । 

ফরিদপুর থান। 

ফরিদপুর থানা--থা, ম আসানসোল, আ ৯২৯২১ লো। ৫৪,৫০৬, 

সা ১,২৮৭, মৌজ। ৮৭ । 
অজয় নং-্"এই নদী খানার উত্তর সীম। । 
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আমরাই-গ্রা, পোঃ, ইউ । 

ইছাপুর -গ্রা, ইউ, পঃ ম্বাঃ কে । 
ওয়াবিয়া-গ্রা, প্রা, রেল, পোঃ। 

কুক্ধর নং- নদী । 

গুঠলিয়া-_-গ্রা, টোল । 

গোগল--গ্রা, €পাঃ, ইউ । 

গোপীনাথপুর--গ গ্রা, লো ৪,৮৪৮, হাই । 

গোৌরবাজার--গ্রা, পে, ইউ । 

জেমুয়া-- গ্রা, ইউ । 

দামোদর নং--নদী দক্ষিণ সীমান! | 

দিল্লী সড়ক-_-এই থানার মধ্য দিয়! গিয়াছে । 

তুর্গাপুর--গ্রা, রেল, পোঃ, দামোদর উপত্ণকা বাধ, প্র1-কীত্তি, হাই, 

সপ্তকারি জমিদারী কাছারি, সো ভিয়েট মন্ত্রী বুলগানিন ও তদশনায়ক ক্রুস্চেভ 

কর্তৃক দুষ্ট । 

ধবানি--গ্রা, পো, গায়ক কবি ন্ীলকঠ । 

গ্রতাপপুর-- গ্রা, ইউ | 

ভিরিজি-_ গ্রা, পো । 

ফরিদপুর--গ্রা, থা, ইউ, ডিং, প্রাই, লো ১,১৪৬ । 

লাউভিহ1---গ্রা, পোঃ । 

শ্যামহুন্নরপুর (শ্তামদাসপুর)--গ্রা, কৰে । 

সর্পি-_-গ্রা, টোল । 

বিখ্যাত লোক--গায়ক কবি নীলকঠ। খান আছে, হাট ৭ । 

সালানপুর থান। 

সালানপুব-- থা, ম আসানপোল, লো ৫৭,৩৫৪, পা ৮,১৬৪, 

1 ৫২১১ জেলার পশ্চিম প্রান্ত । মৌ ৭৪ | 

অজয় নং--উত্তর সীম |. 
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আচড়া-__গ্রা!, হাই । 
এথোড়া-গ্রা, পোং, ছাই | 

কি।--গ্রা,় ইউ । 

ছেমারি বাজার-_গ্রা, হাট । 

পানু রয়া--গ্র1, পো । 

বরাকর--নং, এই নদী থানার পশ্চিম সীমানা ॥ 

বাহুদেপুর- গ্রা, ইউ । .. 

বপনারায়ণপুবর -- প্রাঃ বেল জং, পো । 

শ্যামভি- _গ্রা, পোঃ । 

সালানপুর- গ্রা, থা, ইউ, পোঃ, ৫রেল, লে। ৬৩৪৬। 

খনি আছে । মেল ২, হাট ১, বিপাত শিলাঞ্চল। 

জামুড়িয়। থান। 

জামুড়িয়া--থা, ম আসানলোল, লো ১১১৪৫, আআ] ৯৯,৫৫৯ 

লা ১৪,১২০, মৌ ৬৬। 

1: 
নখ" 

অজয় নং--উত্তর সীমা । 

কেন্দা-_-গ গ্রা, লো ৩১৬৯ । 

চিনচুরিয়া__গ্রা, ইউ, ৫রল । 

চক্ুলিয়।__গ গ্রা, লো৷ ৩,১৩৩, কবি নজরুল, পো: । 

জামুড়িয়1-- গ্রা, থা, রেল, ইউ, সিনেমা লো ১৫,৯৪৬ 

তপলী _-গ্রা, পো: । 

দিল্লী সড়ক-_ এই থানা মধ্য দিয়। গিয়াছে । 

নশ্বী-- গ গ্রা, পো, লো! ৪৯১৭, ডিঃ। . 

নিঙ্গা__ গ্রা, বিমান বন্দর । 

পারহাক্পুর-গ গ্রা, লো। ১১,২৬৭) 

বানালি--গ, গ্রা, লে! ৩,১৬৯ । 

বিকুলি--গ্রা, হাই । 



বোগড়া-_গ্রা, ইউ । 
মণ্ডলপুর--গ গ্রা, লো ৫,৫৫৭ । 
শিবপুর---এ, লো! ৫,৮*৮। 

শ্রীপুর__- এ, পোঃ লো ৯,২৮৬ । 

সাতগ্রাম---এঁ, লো ৩,২৯৮ । 
হিজলগড়া-_-গ্রা, ইউ । 

খনি অঞ্চল, হাট ৮, সিনেমা ১, মেলা ১১। মাজ্রাসা ও টৌল নাই। 

কুলটী। 
কুলটি_-থা, ম আসানসোল, আ। ৩২৪৮, সা ১৮,৬৩৬, 

লো! ১২২,২১২, শ ৪, মৌ ৪৬। 

আলভিহি--গ গ্রা, লো ৩,১৯৭ | 
আলনৰনি--এ, লে। ৩,২৬৩ । 

কেন্দুয়া__ গ্রা, পো । | 

কুলটি শ, থা, লো ৩১,৩৬৩, রেল, হাই, পো:, সিনেমা ২, ইউ | 
চিনাকুরি-_গ গ্রা, লো ৩,৫২৭ । 
ভিসেরগড়--শ, লো ৭১৮৪২, ইউ, হাই, পোঃ, প্রাঃ কীর্তি | 
দামোদর নং - দক্ষিণ সীমা, 
কপিকাতা-দিল্লী-সড়ক-_-এই থান।য় । 
নিয়ামতপুর - শঃ পোঃ, ভিঃ, লো! ১১,৭৫৩, সিনেযা, ইউ | 
বরাকর--শ, লো! ১০,৪৪৯, রেল, ভিঃ, সিনেমা, ইউ । 
বরাকর-নুনিয়া নং--নদী, পশ্চিম সীমানা । 

বালিতোড়া-__গ গ্রা, লো! ৩,৪৩০ | 
বেজভিহি-_-এঁ, লো। ৩৮৮ |. 

বেলরুই__গ্রা, হাই । 
মানবেড়িয়া--গ্রা, হাই । 

মিঠানি- গ্রা, পোঃ। 

রাধানগর--এ, সিনেমা, রেল । 
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বামনগর--গ গ্রা, লো। ৩০৬৮ । 

লালবাজার-_-এ, লো৷ ৩,৭৯৬, পোঃ । 
শীতলপুর - গ গ্রা, লে! ৪৮১১ । 

সাকতোড়িয়া-_গ্রা, রেল । 

সীতারামপুর- _গ্রা, বেল, ভিঃ । 

হুন্দরচক-_ গ্রা, পোঃ । 

হাতিনাল--গ্রা, কৰি। 

হাল! _ (হালদ। )পাহাঁড়, কল্যাণেশ্বরী তীর্থ । 

খনি ও শিল্প অঞ্চল । রেজিছ্রি অফিস, টোল ও স্বাদ্রাসা বাই 

হাট নাই । লিনেমা ৫, মেলা ৫, কুলটি লোহার কারখানা, বিখ্যাত 

তিলাইয়া বাধ, দামোদর উপত্যযক1 পরিকল্পনাঝ বাধ বরাকষ নদীর উপর । 

আপানসোল থানা। 

আসনসোল--থা, ম, শ, লো ৪৫৮৫, আআ ৩০৬৯, মৌ ৩৯, শি ১, 

স1 ৩৪,৯৩২, চা5, গ্রন্থাগার । 

আসানসোল--শ, ম, থা, মিউনি, রামকৃষ্ণ মঠ, বেল জং, হাই ৭, 
হাস ৫, লো ৭৬,২৭৭, দিনেমা, লাইব্রেরি, পোঃ ৪, রেঃ আঃ, টসন্ত 

নিবাস, টেলিফোন, ইম্পিঃ (টেট) ব্যাক্ক, সরকারী জমিদারী কাছানী ইত্যাদি । 

ইকর-_গ্রা, হাই, টোল, পোঃ । 

উধাগ্রাম-_গ্রা, হাই । 

কালিপাহ।ড়ি--গ্রা, পোঃ, রেল, হাই, ইউ । 

জে, কে, নগর-_গ্রা, এ্যালুমিনিয়াম কারখান। । 

দামোদর নং দক্ষিণসীমা | 

দিল্লী-কলি: সড়ক । 

ধাদদক।-_গ্রা, ইউ, পলিটেকনিকাল স্ুল। 

বড়ধেমো-গ গ্রা, লো ৫,*২০। 
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বোরাচক--গ্রা, বেল। 

বোলকুণ্ডা _ গ্রা, টোল । 

মহীলীলা _গ গ্রা, লো ৪,১২৯, পৌঃ। 

লালানপুর- বারা বণী থান! উত্তর সীমা । 

খনি ও শিল্প অঞ্চল, হাট ৩, মেল ১৪, ছাপাখানা! ৪৪ । 

অগ্ডাল। 

অগ্ালস্থ, ম আসনসোল, চাচ্চ,। লো ৮৬,১০৮, আআ] ৭১৪৫, 
মৌ ৫৩, শ ১, সা ১৩,২৯১। 

অজয় _ নং, উত্তর সীমা । 

অও্ডাল _ শ, থা, রেল? লে? ৪,২৮৮, ই, আর, হাস, খৃষ্টালী ভার, 
বিমান বন্দর পোঃ, জমিদারী কাছারী । 

উথবা-_ গ গ্রা, বেল, হাই, সিনেমা, লো ৪,২৭৭ । 

কাজোরাগ্রাম _গ গ্রা, বেল, পোঃ, সিনেমা, টোল ২, লো ১১,৫৯১। 
কেক্াখোট্রাডি - এ, লো ৩৬৩৫ | 

ছোড়া-- এ, পোঃ, লো! ৪,৫০১ । 

জারা৪--গ্রা, হাই । 

দামোদর -_ নং দক্ষিণ সীমা । 

দিশ্লী-কলিঃ সড়ক-_- এই থানার মধ্য গিয্া1 গিয়াছে । 

দক্ষিণখণ্ড-- গ গ্রা, লো ৩১৮৬৩, পো: বিমান বন্দর । 

পড়াসকোল-__ এ, জো? ৩,৮৩১ । 

পাগ্ুবেশ্বর--গ্রা, ভীর্থ, পোঃ, বেল । 

বনবাহাল- গ্রাঃ ইউ | 

বহল--গ প্রা, লো ৬১৩৩৬ | 

ঠবস্ভনাথপুর --গ্রা, ইউ, টোল । 

খনি ও শিল্প অঞ্চল, হাট ৮, টোল ৩, মেলা », লিনেছা ₹। 

ও িসলজ/ 
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রানীগঞ্জা থান।। 

ক্বাণীগঞ্জ _ থ', প্রাচীন মহঃ (১৯০৬ খু তক ) আঃ ৩২৮৪, শ. 
সা ১৩,৪৬১৬ লো] ১১,৪৯৫, মৌ ২৮১ শু ১, থুষ্টানী চাচি, সরকারী জমিদারী 

ফাছারি, সার্কেল আফিস। 

এগরা-গ্রা, ইউ | 

জামুড়িয়া থানা--উত্তরসীম। 
জেমেরি-__গ গ্রা, লে! ২,০৪৭। 

দামোদর নং-- দক্ষিণ সীমা | 

দিল্লী সড়ক-_এই থানার মধ্য দিয়া গিয়াছে । 

নিমচ1-গ গ্রা লো ৩১৯৪৭ । 

বণ্রভপুর-__ এ, লে? ৩,৬১৩, কাগজ কল, পে+ঃ 

ভুলুই-- গ্রা, কবি । 

রাণীগঞ্জ--শ, মিউনি, হাই ৬, রেঃ আঃ, লো ২৫,৯৩৯, পোঠ 

লিনেম। ২, কাগজকল, হাস, কুষ্ঠ আশ্রম, খু চার্চ । 

শিয়ারলোল-_গ্রাঃ ইউ, পোঃ ডিঃ, টোল, হাই, লে] ১১১৫ । 

সিঙ্গারণ-_-নং নদী | 

বিখ্যাত কয়ল1 খনি ও শিল্প অঞ্চল, হাট ২, মেল] ৩, সিনেমা ২, 
টোল ১, মাজ্রাসা ১। | 

বারাবনী থান।। 

বরাবনী--থাঃ লে! ৫০,৫৩০, আ ৬০৩৭, মৌ ৫২, সা ৭৪০৭ 
অজয় নং-_উত্তর সীমা | 

ইখর--গ্রা, রেল ॥ 

গৌরাজডি-_গ্রা, রেল, হাই । 

চরণপুরস্গ্রা, পোঠ। 

জাযগ্রাম--গ্রা, ইউ | 
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ভেমোহ!নি--গ গ্রা, পোঃ লো ৪১৩৯১ । 

দিললী-কলিকাতা৷ সড়ক-_: এই থানাক লক্ষিণ সীমা । 
পাচরা্গ্রা, ইউ, ॥ 

পান্তরিয়া-_গ্রা, ইউ । 

বরাবনী--থা, গ্রা, পো, ইউ, লো ১৬৩২ । 

বীরকুলটী-__গ্র1, পোঃ। 

ভানোয়ারা--গ গ্রা, লে। ৬১৬৩৭ । 

মাজিয়াড়া---এ, লো ৩৩১৬৪ 

শ্যামস্থন্দরপুর-- এ+, লে? ৩,৭৬৪ 

খনি অঞ্চল, হাটি ২, মেল ৭, সিনেমা, টোল ও মাস্রাসা নাই 

মলোভিয়েট দেশ নায়ক ও প্রধান মআীন্গ 
ব্দায় স্ভাষণ । 
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শুনিয়) বচন মুনি করেন প্রবোধ । 

পূর্বাপর আছে বাপু ন। করিহ ক্রোধ ॥ 

যার যারে ইচ্ছ। ভূঙ্জে ০স তারে শৃজার ৷ 

নাহিক্ষ বিরোধ হেন সৃষ্টি বিধাতার ॥ --মহাভাবত 

থাণ্ডের হইল পুত্র দণ্ড নাম ধরে। 
প্রজার কামিনী কন্যা বলাৎকাব করে ॥ 

শুক্র কন্যা অব্জ! যায় পুষ্প 'আহরণে। 

দণ্ড তাবে বলে মোরে তোব আলিঙনে ॥ _-ক্সামারণ 

(১) ধন নয়, মান নয়, করেছিহ্ছ আশ1-_-শুধু ভালবাসা 

(২) “তুমি সন্ধ্যার মেঘ, শান্ত সুন্দর, সকল সাধের সাধনা । 

আমি আপন মনের মাধুরী দিয়ে তোমারে করেছি রচনা ॥ 
| | স্কবি কৰি 



পরিশিষ্ট 

বন্ধমান জেলার ১৪টি সহরের নাম, লোক সংখ্যা ও 

বিজলি আলোকিত সহর। 

সহব লোক সংখা। বিজলি আলো 

বর্ধমান (১) ৭৫১৩ ৭৬ বিজলি আলো! 

মেমাবী ৫১০০৫ -- 

কালন। ১৭,৩২৪ এ 

কাটোয়া (২) ১৫,৫৩৩ রী 

ঠাইহাট ৮৯১৪৯ টি 

আলানসোল (৩) ৭৬১২৭ ৭ রী 

কুলটা ৩১১,৩৬৩ চা 

রাণীগঞ্জ ২৫,৯৩৯ এ 

বাণপুর ১৮,৪৮৭ সস 

নিয়ামতপুর ১১৭৫৩ - 

বরাকর ১০৪৪ ৪০ রী 

অগাল ৪,২৮৮ সপ 

[ডসেরগড় ৭৮৪২ ঞঁ 

চিতরঞ্জন ১৬১১ ৬২ - 

"(১ -- 5) টেলিফোন আছে । 

১৮৮৩ খুঃ অকের বর্ধমান জিলার পরগণার তালিক! । 

+ নয়া বর্ধমান জিলা :- 

অন্বিকা-রায়পুত্,। আজমতসাহী, ইন্ড্রাণী, খগুঘোষ, গোপড়ূম, 

চম্পাইনগর, জাহাজীবাবাদ, ধেইয়া, নলহী, পাটুলী, পাঁড়রা, বর্ধমান, বাঘা, 

মজ্জফরলাহী, মনোহর লাহী, বাণীহাটী, লমরলাহী, সাতটৈক1, লিলামপ্ুর, 

লেনপাহাড়ী, শাহাবাদ, ০শের-গড়, হাবেলী। 



হুগলী জিলায় ২. 
আরসা, খালোরা, চৌমুহা, জাঙানাবাদ, পাুকা, পৌনন, বাগড়া, 

বালিগড়, বাশপুর' ভূরন্ুট, মগ্ডলঘাট, বারপুর । 
নয়া মেদিনীপুর জিলায় £-- 

চন্দ্রকোণ।, ছুটুয়, বঝদা, ব্রাঙ্গণভূমি । মোট ৩নটী পরগণা । 
স ১৮৮৫ খুং অন্দের নয়] বর্ধমান জিলা সৃষ্টি হয়। স্থতক্াং বর্তমানে 

পরগণার সংখ্যা! ২৩টী। 
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ভুমি রাজন্ব (১৯৫.-৫১ খু অঃ) 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তোৌজীসংখ্যা দাবী টাক? আদায় টাক। 
সপ” & ৮৪১ ৩০৪৩২,২৭৫- ২৯১ ১২৩৮১, 

অল্লস্থায়ী বন্দোবত্ত-- ১৩৩ ২২১,১৪০ ১১,৩৭৫ 

খাল মতল-- ৩৫৩ ২৩, ৭৩. ১৫৪০ প-. 

€প্প -৮ | ৯৯৪২ ৯১৪ ৪১৫ €& ৭... ৫৮ ০১৬ ১১ 

কজকারখানা-_ ৮৪ শ্রমিক সংখ্যা ৩৭,৮৬৪ জন 

উৎপর কয়লার পরিমাণ-_১৯৪৯ 
করল1---৩,৬৬,৫৩৬ টন, কোক্ কয়ল--১,*৭৮ টন 

শ্রমিক খা্টে-- ১২৬১৭ ৭৩ । 

বর্ধমান জেলার থান। ও তাহার লোকনৎখ্য?, 
গ্রাম ও সহর ॥ 

সদর মহকুমা 

থানা বর্গমাইল 

আয়তন 

আউসগ্রার--- ২৩২ 

থখগ্ডঘোষ-- ১০০ 

গলসি- ১৮৪ 

জামালপুর--- ১০১ 

বর্ধমান” ১৫৭ 

ভাতা রস ১৬৩ 

রা 

মেষারী- ১৬৭ 

রায়না." ১৮৮৭ 

১২৮৮ 

গ্রাম সংখ্যা/সহর লোকসংখ্যা শিক্ষিতের সংখ্যা 

১৬৩ 

১০৪ 

১৫৩ 

১২২ 

১৩৯/১ 

১৩৫ 

২১৭/১ 
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১০৭১৩০৬৬ ২১১৮৭ 

৮৬১১ ০৬ ১৭)৩২৮৮ 

১৫৩,১৯৮ ৯১৬৫২ 

৮৪১,৬৩৩ ২০,৩২৬ 

১১৫,২২৩ ই ৭১৪১৫ 

১১১১১৬৯ ২৭,৮১২ 

৮০২১০৫৭  ১৮৫১২৩৮ 



ফালল! মহকুম1__ 
থানা : বর্গ মাইল 

আয়তন 

কালনা ১৩৪ 

পূর্বন্থলী- ১৩৩ 
মস্ত র--- ১১৮ 

৩৮৫ 

কাটোয়া যহকুষা_- 

কাটোয়া--- ১৩১ 

কেতৃগ্রাম-- ১৩৭ 

মঙ্গলকোট-- ১৪১ 

৪০7৯ 

আসনসোল মহকুমা! 
অগাল--- [শ১ 
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কাকস।--- ১০৯ 

জামুরিয়া-- ৯১ 

ফবিদ পুর -.- ১২০ 
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হীরাপুর-_ ২৫ 

লালানপুর -- ৫২ 

কুলটী-- ৩৩ 
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৬৭ € 
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লোকসংখ্যা শিক্ষিতের সংখ্যা 
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নাম 
বন্ধমাল 

(১) “ভা” 

(২) আধ্য 

(৬) বর্ধমান বাণী 
(৪) ডাকশক্তি 

(৫) বদ্ধমানের কথ। 

(৬) দামোদর 

(৭) দৃষ্টি 

(৮) বদ্ধমানের ডাক 
(৯) সেবক 

(১৯) অভিযাত্রী 

(১১) লোকের কথা! 

(১২) বদ্ধমান 

(১৩) আজকের কথা 

(১৪) নৃতন পত্রিকা 

কালনা-_ 

পল্লীবাসী 

কাটোয়1--- 

(১৬) কাটোয়। বার্তা 

(১৭) অঞ্জাল 

(১৮) সর্ব্বোিয 

আসপানসোল--. 

(১৯) আসানসোল হিতৈষী 

(২*) সীখা 

(২১) বঙ্গবাণী 
(২২) রাম-রাজ্য 

(২৩) উদয়াচল 

সংবাদ পত্র । 

সম্পাদক 

আীবলাই দেবশন্া 

»* সনতৎকুমার গাঙ্গুলী 
» মবিন্গুল হকৃ 

»» অমলকুমার চট্টোপাধ্যায় 

॥ ন্রেক্্নাথ 

» দাশরথি ত 

 কৃষ্ণকিশোর দে 

* রাধাগোবিন্দ দত্ত 
» বসস্ভতকুমার টমত্র 
» দেবদাস চট্টোপাধ্যায় 

* গৌরচন্দ্র চৌধুরী 
১» নারায়ণ চৌধুরী 
১ ভোলানাথ মহাস্ত 

১ স্থশীলঞুমার ভট্টাচার্য 

১ গোপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 

» ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায় 

» বপসস্তকুমার বন্দোপাধ্যায় 

» নিত্যানন্দ ঠাকুর 

5% বিমল দত 

» মতিলাল শশ্ম৷ 

১ নিশ্মলপদ চট্টোপাধ্যায় 

রর রাসবিহারা রঃ 

» বতীন্্নাথ মুখোপাধ্যায় 
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প্রকাশের স্থান 

বঙ্ধমান 

ভি £/ ভা ভি কা 2222 21 তা 

কালন। 

কাটোয়। 

এ 

এ 

আসানসোল 

হি 2 2 এ 



( ৫২ ) 

নাম সম্পাদকের, নাম প্রকাশের স্থান 
(২৪) আসানসোল » স্থকুমার বন্দোপাধ্যায় দ্বাসানসোল 

(২৫) মহুয়া » দেবানন্দ ঝা এ 

(২৬) জি, টি, রোড. » ৰিজয়কুমার ঘোষ এ 

ছাপাখান। 
সদর-_-২৪, আলানসোল--৪৪, কালন।-- ৪, কাটোয়।--১১ 

মোট -৮৩। 

বর্ধমান জেলার ছবিষর (িনেমা)। 

বদ্ধমান থানা--বদ্ধমান সিনেমা, বিচিত্রা, আরতি, বপমহল । 

আউসগ্রাম থান। £--গুস্কর। জয়দুর্গা টকীজ । 

মেমারী থানা :-_মেমারী জয়ন্তী সিনেমা । 

কালন। থানা £--বাণী সিনেমা, কালন। 

কাটোয়া থানা :-_ পূর্বাচল, কাটোয়া । 
আসানসোল থান! :-_ আসানসোল ডুরাণ্ড ইনষ্টিউট, সুভাষ ইনষ্টিউট, 

নিউ এম্পয়ার সিনেমা, নঘা সিন্মো টকীজ । 

রাণীগঞ্জ থান। :-_রাণীগঞ্জ করপোচরশন টকীজ, অকুণ টউকীজ । 

কুলটী থানা :__কুলটা ক্লাব লিনেমা, কুলটী “ইগ্ডিয়ান ইনষ্টিউট, 
মানসী £সনেমা_ নিয়ামতপুর, মালঞ্ সিনেমা --বরাকর। 

অগ্ডাল থান। £--উথরা অপণা সিনেমা, রামকুমার সিনেমা 
কাজোরা গ্রাম । $উ 

হীরাপুর থানা £--জগদীশ টকীজ---রাধানগর, শঙ্কর টকীজ--বাপপুর, 

ভারতী ভবন-_বার্ণপুর । 

জামুড়িয়। থান! £-_ছবিঘর-__জামুড়িয়। । 
চিত্তরঞ্জন থানা :--রজন সিনেমাচিত্বরঞুন, শ্রীমত্তভী সিনেমা 

চিছ্বরঞ্জন । 

 মোট--২৬্টী। 
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বদ্ধমান জেলার ১৮৩৭ খব্দের থানার গান্িকা_ 
সঙ্গর মহকুমা 2 | | | 

আউসগ্রাম, রায়না, বঞ্ধমান, সেলিমাবাদ (হাল মেমারী, জামালপুর 
ইঃ ) ইন্দ।স (থগডখোষ, ইন্দাস ইঃ), বালকুষ (ভাতার, সাহেবগঞ্জ) । 
আলানসোল মহকুম। ২-- 

পোতন। ( গলসী, কাকসা, ফরিদপুর, অগ্তাল ই:-), গানুলিয়া ( কুলটা, 
রাণীগঞ্জ আসানলোল ইঃ) । 

কাটোয়া মহকুমা £__কাটোয়া, মঙ্গলকোট । 
কালনা মহকুম। £--কালন।, মন্থেশ্বর, পূর্ববন্থলী । €মাট ১৩টি। 

গান্ধীজীর বাণী ও অস্পৃশ্যতা অপমান (বিল--১৯৪৮1৩৭ 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার) 
আম সেই ভারতবর্ষকে গঠন করৰার জন্ডে কাজ কয়েযাব যে 

ভার তবষে দ:নতম বাক্তিও মনে করতে পারে যে এ দেশ তারই দেশ। 

এই পেশ গড়ে তুপতে তাদের আভমতও কাধ্যকরী হবে । সেই ভারতবধে 

সকল সম্প্রদায় পরম্পবের লঙ্গে শ্রেষ্ঠ প্রীতির সম্পক রেখে বাস করবে। 

সেই ভারতব্ধষে অন্পৃশ্ঠতারূপ অভিশাপের বালাই থাকবে না । নারী পুকুষ 

সবাই সেখানে সমান অধকার ভোগ করবে -' সেই হল আমার ধ্যানের 

ভারতবর্ষ । স্গাক্ধীজী 

শাদন-তন্্র প্রসঙ্গে 
বর্ধমান কলার এম, পি, এবং এম, এল, এ, ও এম, এল, সি, গণের 

নামের তালিকা । 

লোক সভার সদন্যগণের নাম £--শআবহুস লাত্তার, শ্রমনোমোহন 
দাস। 

বঙ্গীয় বিধান সভার লদশ্তগণের নামের ভালিকা--শ্রীবিনয় চৌধুরী, 

জনাব মহম্মদ হোসেন, শ্রীমৃতাজয় প্রামাণিক, শ্রীপাশরধি তা, শ্রীমহীতোষ 

সাহা, শ্রীধাদবেজ্জ পাজা, শ্রীকানাইলাল দাস, শ্রআনন্দগো পাল মুখোপাধ্যায়, 

শ্রীধবজাধারী হণ্ডল, শ্/পঞ্পতিনাথ মালিয়া, শ্রীবৈদ্কনাথ মগুল, শজয়নারাষণ 

শশ্মা, ভ্রীবৈছ্চনাথ সাওভাল, শ্ররাসবিহারী সেন, শুবিমলানন্দ অতর্কতীথ, 



(৫৪ ) 

শীঅন্রদা প্রসাদ. মগুল, ভ্ঁুবোধ চৌধুরী, শীতল যায, শ্রীতায়াপদ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । 

এম, এল, সি, গণের নাম-শ্রীপ্রণবেশ্বর সরকার, শ্রীবিমানবিহারী 

লাল সিংহরায়, বরেন্দ্রকুমার রায় । 

বদ্ধমান জেলার জন্য কংগ্রেস নির্বাচিত অন্য জেলার লোক :-. 

(১) শ্রমতুল্য ঘোষ এম, পি, 

(২) শ্রীচারুচন্দ্র মহাস্তী ও শ্রীচিত্ত রায় এম, এল, লি। 

সাহিত্যে সমাজ সেবা 
বৈদেশিক সাহিত্য । 

প্রথম দৃ্ট-_ 

জো-_দাসী) “দিদিমণি, ছিদিমণি! খুব বড় কাৎল। দুটো এক 
বড়শীতে । | 

নানাশকে ?কে? 

“কাউণ্ট মোফাট আর তার শ্বশ্ডর বুড়ো মড়া কুয়ার্ড |” 

“শ্বশুর-জামাই এক সঙ্গে!” 

"ভাতে দোষ কি! বাজার-ক। লাত, বাপ-ভি খাতা, লড়ক1-ভি 
খাতা |” 

“নিয়ে এস, ছুজনকেই উৎসর্গ করে দিই |” 
তারার 

: দ্বিততীস্ দিশ্যু-_ 

চলুন রাজকুমার এইচী লানার সাজঘর । 
নানা তখন আংশিক নগ্ন অবস্থায় আয্মলার নিকট বসিচ়া রঙ মাঞ্িত্তে- 

ছিল । হঠাৎ একজন পুরুষ তাহা সাজঘরে প্রবেশ করিতে সে 

কোনমতে একখান তোয়ালে জড়াইয়া পর্দার আড়ালে গিয়। আশ্রয় লইল । 

পর্দার আড়াল হইন্ডে একট কপট লঙ্জা ও অভমান মিশ্রত ন্বরে 

নানা কহিল--" আপনারা কিরকম লোক ৰলুন ত! আম গা খুলে 

আছি, দেখছেন; কি বলে এসে ঘরে ঢুকে পড়লেন ?” 
"এখন ঢং বেখে দাও, আড়াল থেকে বেরিয়ে এসো ঝাজকুমার ত 

তোমাকে €েয়ে ফেলবেন না ।” 



(॥ ৫৫ ) 

রসিক নান।-_-“ভ1 হলে আমি ঝাজকুমায়ের আদেশেই যে ভাবে 
আছি, সেই ভ্ভাবেই অভিনন্দিত করছি । আমার ক্ষোন দোষ নাই ।, 

নান।--আমি ভোমার স্্রীর কথা উত্ধাপন করলে তে। আর গাঁটা 
ক্ষয়ে যাচ্ছে না। আর আষরা অসতী বলেও তার সম্ভীতেক গায়ে ছুৎ 
লাগছে না। মেয়ে মানুষমাজ্েরই সতীত্ব সম্বদ্ধে ঠিক এক রকম, তঙে 
কেহ খোলাখুলি, কেহ বা ঢাকা-_-এইযান্র গ্রভেদ।” 

চতুর্থ দৃশ্ঠ-_ 

নানা জঙঞ্জেসকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া ফিলিপকে বসাইয়। নিজের 

শয়ন গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়। দিয়া ভিতর হইতে চাৰি বন্ধ করিয়া দিল। 

জঞ্জেস অনেকক্ষণ চাবির ছে'দার নিকট কান রাখিয়া তাহার ভ্রাতার 

সহিত নানার কি কথাবার্ত। হইতেছে তাহাই শুনিবার চেষ্টা করিতে 

লাগিল; কিন্তু ঠিক কিছুই শুনিতে পাইল না। প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে 
নানা দরজ। খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল, নানার কেশ-পাশ এলোথেলে! । 

তাহার মুখে অবসাদ-চিহ্দ। মানাকে দেখিৰামাত্র উগ্র ঈধার বিষ 
জর্জচেলের শিরায় শিবায় বহিয়া গেল । সে বাগ্রভাবে নানাকে জিজ্ঞাসা 

করিল “খবর কি নানা! ভালতে 11”? 

তাচ্ছিল্ের সহিত নান। উত্তর দিল--“খহর ঘ। হয়ে থাকে তাহাই। 

কাল থেকে দুপুর বেলা, তৃমিও আসবে, তোমার দাদাও আলঙবে।' 
বিজ ৮7 26071112015 (67500 উ/ 0210 মনো মোহন 

রায় বি, এল, কর্তক অন্দিত ।* 

সমাজ প্রসঙ্গে নব্য যুগের মত। 

লা 5৫5 4০০11765455 11070 59127501208 

60501550165 15 51201506107 06165 

০6 01৮2 5009106৩127 10১, 9$ 0০৮75: 955511 
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নষ্টনীড় ও রবীন্দ্রনাথ । 
ফলত: এক [নীকাড়ুবি ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের বিস্তারিত্ড নবেলগুলি 

নষ্টনীড়, চোখের-বালি, ঘরে-বাহিবে, পড়িতে বিলে প্রতিপদে মলে 

হইতে থাকে ঘে একজন যেমন পরম যৌন-সৌন্দর্যা-রসিক কথা-শিল্লীর 

বিশেষত: যিনি কোন নীরস বাকা উচ্চারণ করিতে জানেন না এমন 
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